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รายชื่อผู้ร่วมประชุม:  

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

1. ผู้ช่วยศาสตาจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักิ์ภิญโญ รักษาการผู้อ านวยการ 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา 

2. ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรสีุข    คณบด ี

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ผศ.ดร. สกณุณี บวรสมบตั ิ   ผู้อ านวยการ 

4. นางสาวสุนันทา วังกานต ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร   รองคณบดฝี่ายวิจัย 

6. นายสรพงศ์ พงศ์กรพันธ์ุ    นักวิทยาศาสตร ์

7. นายพิชัย สิริแสงสว่าง    นักวิทยาศาสตร ์

8. สาธิต ประเสริฐมาประสิทธิ   นักวิทยาศาสตร ์

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

9. นางสาวจิราพร ศรีหุ่น    หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ 

โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือศาลายา กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

10. ดร. ระวิวรณ บญัชาธนากิจ   นักวิทยาศาสตร ์

โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือศาลายา กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

11. นายจรลั  นับเนืองทรัพย์    หัวหน้างานเครื่องมือกลาง 

12. นางกัญญาภรณ์   จันละคร   นักวิทยาศาสตร ์

13. นายศิริชัย     โฆษิตารตัน์     หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร ์

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14. นายนาวิน รสาธติกุล    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
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สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

15. นายประทีบ  วงศ์บัณฑติ     รักษาการผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะหส์มบตัิของวัสด ุ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

16. นายณฏฐพล  วุฒิพันธุ์    ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 

17. นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 

18. นางสาวละอองดาว สดุหล้า   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

19. นางสาวกรุณา ปานเคลือบ   เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

 

เร่ิมประชุม:  09.00  น. 

 

สาระส าคัญการประชุม 
 สืบเนื่องจากการประชุมกลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยความคดิเหน็
ในการประชุมครั้งท่ีผ่านมานั้น ไดม้ีมติในท่ีประชุมใหส้รุปความต้องการ/วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อน ามาเป็นวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยมี
รายละเอียดของแตล่ะหน่วยงาน ดังนี ้
 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์/ความต้องการ หน่วยงาน 

1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและ
อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

เสนอให้ทาง สวทช. เป็นศูนย์การจัดท า PT Provider เพื่อเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือกัน 

2 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา วิเคราะหห์าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ในการตรวจวัดปิโตรเลียมไฮโคร
คาร์บอน (TPH: Total Petroleum Hydrocarbon ) /ต้องการเครอืข่ายความ
ร่วมมือในการวิเคราะห์วิธีการตรวจวัดและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์(คู่เทียบ) 

3 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการส าหรับเครื่องมือเฉพาะทาง เช่นเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางกายภาพ 

4 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. การท ามาตรฐานวิธีการวิเคราะห์สารปราบศตัรูพืชและสัตว์ เช่น 
Organophosphorus, Organochlorine ฯลฯ ในตัวอย่างน้ า ผัก เป็นต้น           
2. การวิเคราะห์สารต้านอนุมลูอิสระในตัวอย่างเครื่องดื่ม อาหาร เปน็ต้น 
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5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ต้องการ Partner ในการทดสอบยาง การทดสอบคณุภาพน้ า การทดสอบด้านจุล
ชีววิทยาในตัวอย่างน้ าและอาหาร การสอบเทียบเครื่องแก้ว และต้องการขอการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายดังกล่าว 

6 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ต้องการที่ปรึกษาการจดัท าระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

7 ศูนย์บริการวเิคราะห์ทดสอบ สวทช.ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

จัดท าฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อท า Interlaboratory Comparisons และด าเนินการ
ขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ขอบข่ายการวิเคราะห ์VOCs. 

8 โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครื่องมือศาลายา 
กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการวเิคราะห์ และมาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

9 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 

  

 

 

ความคิดเห็นในที่ประชุม  

เนื่องจากมีความต้องการ/วัตถุประสงค์ ท่ีหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน ทางที่ประชุมจึงมีแนวทางเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูลร่วมกัน

เพื่อแชร์ข้อมูลภายในกลุ่มสมาชิก โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

จะจัดท าแบบสอบถามสอบเทียบเครื่องมือวัด โครงการ Inter-Laboratory of calibration เพื่อให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดของหน่วยงาน โดย

กรอกช่ือเครื่องมือเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายต่อการสืบค้นโดยสวทช. มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานส่งแบบสอบถามและรวบรวมให้ ศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยก าหนดส่งข้อมูลภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก

ประชุม และส่งต่อข้อมูลทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ท าฐานข้อมูลเพื่อลงใน Google Drive  
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ภาคผนวก 1 

แบบสอบถามสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
 

โครงการ Inter-Laboratory of calibration 

 

เสนอ           :   เคร่ือข่ายศูนย์เคร่ืองมือแห่งประเทศไทย 

จัดด าเนินการโดย :  ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 

วันที่ 2 พ.ค. 2559 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

แบบสอบถามเคร่ืองมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ 

 

ช่ือศูนย์เครื่องมือฯ / หน่วยงาน ..................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั .................................................................................................................................................................................................. 

Tel no. …………................................................Fax no. …............................................................................................................................ 

E-mail: …………………………………………………ผู้ประสานงาน............................................................................................................................. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

กรอกข้อมลูที่เป็นประโยชน์ ในการประเมินผลเพ่ือร่วมโครงการนี้ 

ประเภทเคร่ืองมือวัด 

1.ด้านความดัน 
1.1 Pressure Gauge                              จ านวน .................ชิ้น 

1.2 Pressure calibrator                          จ านวน .................ชิ้น 

1.3 Dead Weight Tester                         จ านวน ................ ช้ิน 

1.4 Pressure Transmitter                        จ านวน .................ชิ้น 

1.5 Pressure Transducer                        จ านวน ................ช้ิน 

หมายเหตุ : ………………...................................................................................…………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………...........................................................................................………… 

              …………………………………………………………………...........................................................................................………………………… 
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2.ด้านมิต ิ
2.1 Gauge Block                                     จ านวน................. ช้ิน 

2.2 Vernier Caliper                                 จ านวน................. ช้ิน 

2.3 Dial Indicator                                     จ านวน................. ช้ิน 

2.4 Dial Test Indicator                              จ านวน................. ช้ิน 

2.5 Thickness gauge                               จ านวน................. ช้ิน 

2.6 Can Seam Micrometer                       จ านวน................. ช้ิน 

2.7 Outside Micrometer                           จ านวน................. ช้ิน 

2.8 Height Gauge                                     จ านวน .................ชิ้น 

2.9 Depth Micrometer                               จ านวน .................ชิ้น 

2.10 Inside Micrometer                             จ านวน .................ชิ้น 

2.11 Three Point Internal Micrometer       จ านวน ................ ช้ิน 

2.12 Bore Gauge                                       จ านวน ................ ช้ิน 

2.13 Fineness of Grind Gauge                  จ านวน ................ ช้ิน 

2.14 Depth Gauge                                    จ านวน ................ ช้ิน 

2.15 Thickness Foil Plate                          จ านวน ................ ช้ิน 

หมายเหตุ : ………………...................................................................................…………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………...........................................................................................………… 

              …………………………………………………………………...........................................................................................………………………… 

 

3.ด้านมวล      
1.1 ตุ้มน้ าหนัก                                             จ านวน ................. ช้ิน 
1.2 เครื่องช่ัง (ระบุ ต าแหน่ง)                                     จ านวน ................. ช้ิน 
หมายเหตุ : ………………...................................................................................…………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………...........................................................................................………… 

              …………………………………………………………………...........................................................................................………………………… 
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4.ด้านไฟฟ้าและความถี่ 
4.1 Clamp Meter                                         จ านวน ................. ช้ิน 

4.2 Analog Multimeter                                           จ านวน................. ช้ิน 

4.3 Digital Multimeter                                  จ านวน................. ช้ิน 

4.4 DC/AC V, I,R Source                              จ านวน ................. ช้ิน 

4.5 Decade Resistance Box                       จ านวน................. ช้ิน 

4.6 Resistance Standard                             จ านวน................. ช้ิน 

4.7 Insulation Tester                                    จ านวน................. ช้ิน 

4.8 Power Meter                                         จ านวน................. ช้ิน 

4.9 Stop Watch                                           จ านวน................. ช้ิน 

4.10 Timer                                                   จ านวน................. ช้ิน 

4.11 Frequency Generator                         จ านวน................. ช้ิน 

4.12 Tachometer                                        จ านวน................. ช้ิน 

 

หมายเหตุ : ………………...................................................................................…………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………...........................................................................................………… 

              …………………………………………………………………...........................................................................................………………………… 

 

5.ด้านอุณหภูมิและความชื้นสมัพัทธ์ 
5.1   Liquid in glass thermometer                จ านวน................. ช้ิน 
5.2 Dial thermometer                                  จ านวน................. ช้ิน 
5.3 Digital thermometer                              จ านวน ................. ช้ิน 
5.4 Temperature indicator                          จ านวน ................. ช้ิน 
5.5 Thermocouple                                       จ านวน ................. ช้ิน 
5.6 RTD                                                       จ านวน ................. ช้ิน 
5.7 RTD Simulator                                       จ านวน ................. ช้ิน 
5.8 RTD Indicator                                        จ านวน ................. ช้ิน 
5.9 Dry block, Dry well, Block calibrator    จ านวน ................. ช้ิน 
5.10 Thermocouple indicator                          จ านวน ................. ช้ิน 
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5.11 Temperature Simulator                         จ านวน ................. ช้ิน 
5.12 Temperature enclosure                        จ านวน ................. ช้ิน 
5.13 Oven                                                   จ านวน ................. ช้ิน 
5.14 Freezer                                                จ านวน ................. ช้ิน 
5.15  Incubator                                             จ านวน ................. ช้ิน 
5.16    Water bath                                           จ านวน ................. ช้ิน 
5.17   Thermohygrograph                             จ านวน ................. ช้ิน 
5.18  Thermohygrometer                             จ านวน ................. ช้ิน 

หมายเหตุ : ………………...................................................................................…………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………...........................................................................................………… 

              …………………………………………………………………...........................................................................................………………………… 

 

6.เครื่องมือวัดอืน่ๆ 
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... 

7.เสนอความคดิเห็นอ่ืนๆ  
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….................................... .........................................................……………….End  

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม  คณะ วทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพฯ 

ผู้ประสานงาน :  คุณ จริาพร  ศรหีุ่น   E-mail : chiraporn.sri@kmutt.ac.th 

โทร :  02-470-8909 Mb:  081-929-6802 
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