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รายชื่อผู้ร่วมประชุม:   

๑. ผศ.จุฬาลักษณ์ พฒันศัก์ิภิญโญ  ผู้อ านวยการศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธาน 

๒. ดร.วิชญา กันบัว   รองคณบดีฝ่ายวิจยัและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

๓. ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัต ิ  ผู้อ านวยการศนูย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔. ผศ.ดร. สุนันทา วังกานต ์  รองผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

๕. ผศ.ดร. ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพฒันา  รองผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

๖. นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ รักษาการผู้จัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๗. รศ.ดร.วาริน อินทนา   รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

๘. รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ  รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์                             

-     .                                            มหาวิทยาลยั 

๙. รศ.กรวลัย พันธุ์แพ   รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม       

-     .                                            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๑๐. นายศิริชัย โฆษิตารัตน ์   หัวหน้าหน่วยเคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

๑๑. นายจรัล นับเนืองทรัพย ์  หัวหน้างานเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒. นายนาวนิ ธรสาธิตกุล   ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

-.                                                มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

๑๓. นายวิรัช จันทรา   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง...--

.....                                              ประเทศไทย 

๑๔. นายประทีบ  วงศ์บัณฑิต    รักษาการผู้อ านวยการศูนย์พฒันาและวิเคราะห์สมบัติของวสัดุ สถาบนัวิจัย                                

-.                                                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๑๕. นายสาทิพย์ จุไรรัตน ์   หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

๑๖. นางกิตีรกร เรืองศรี   หัวหน้าฝ่ายสนบัสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย                    

-.                                                เทคโนโลยสีุรนารี 

๑๗. นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิัติการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๘. นางสาวสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๙. นายคัมภีร์ พรหมพราย   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๐. นายพชิญ พัฒนสัตยวงศ ์  อาจารย์ประจ าศูนย์วจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชัน้แนวหนา้ สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๑. นางสาวสมลักษณ์ อิทิสารรณชยั  นักวิทยาศาสตร์วิจัยศนูย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นแนวหน้า สถาบันวทิยสิริเมธี 
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๒๒. นางสาวริญญา สิทธวิงศ ์  นักวิทยาศาสตร์ศูนย์วจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชัน้แนวหนา้ สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๓. นายวรันต์พงษ์ ชูปนั   นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบนัวิทยสิริเมธี 

๒๔. ดร.อุทัย วิชัย    รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๕. วา่ที่ร้อยโท ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ  เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๖. นายปิยพงษ์ สอนแก้ว   นักวิทยาศาสตร์ปฏบิัติการ ศูนยเ์ครืองมือฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๒๗. นายอุเทน มารี   วิศวกร ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๒๘. นางรัศรินทร์  แผน่ทองธราพฒัน์  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปอาวุโส ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๒๙. นางสาววชิุตา จ าปาเงิน  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ศูนยบ์ริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๓๐. ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.   เลขานุการ 

เริ่มประชุม:  ๑๐.๐๐  น. 

สาระส าคัญการประชุม 
วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งที่ประชุมฯ ทราบ 

ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งผู้แทนจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า 

สถาบันวิทยสิริเมธี เข้าร่วมสังเกตการณ์การในการประชุมครั้งนี้ เพื่อน าข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(TSEN) ในอนาคต 

วาระที่  ๒ รับรองรายงานประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 รับรองรายงานประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

วาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  ๓.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวาระการด ารงต าแหน่งประธานเครือข่ายฯ 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวาระการด ารงต าแหน่งประธานเครือข่ายฯ ที่ประชุมมีความเห็นให้ คัดเลือกจากผู้แทนจาก

หน่วยงาน/สมาชิกเครือข่าย โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี พร้อมทั้งคัดเลือกรองประธานเครือข่ายฯ โดยมีวาระในการด ารง

ต าแหน่ง ๒ ป ีเพื่อการบริหารงานของเครือข่ายฯ  

วาระที่  ๓.๒ การเลือกประธานเครือข่ายฯ 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประธานเครือข่ายฯ และรองประธานเครือข่ายฯ มาใช้ในการพิจารณา 

 



รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒ บัวเรศ ค าทอง อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
__________________________________ 

  

สรุปการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๓ 

 

มติที่ประชุมเลือก ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อ านวยการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด ารงต าแหน่ง

ประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

และมีมติเลือก ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัติ  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด ารงต าแหน่งรองประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง

ประธานและรองประธานเครือข่าย ๒ ปีเป็นไปตามปีงบประมาณ (วาระเร่ิม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ )  

วาระที่  ๓.๓ แผนกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายประจ าปี 

 กิจกรรม/กลุ่มย่อยเครือข่าย     หัวหน้ากลุ่ม 

๑. กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์      ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๒. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

๓. กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์    ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔. กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

๕. กลุ่มซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๖. กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิ เคราะห์ทดสอบ สวทช.และศูนย์                      

.                                                                                            เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๗. กลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏบิัติการ    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

.                                                                                        มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

โดยหัวข้อ/กิจกรรม นั้น ให้ทุกสถาบันเสนอเข้ามาไดท้าง line กลุ่มเครือข่ายฯ  และทางเลขาฯ จะรวบรวมประเดน็แจ้งหัวหน้ากลุ่ม 

 ส่วนวนัเวลา และสถานทีป่ระชมุนั้น ทางหัวหน้ากลุ่มจะประสานกับทางฝา่ยเลขาฯ ในการก าหนดและเชิญทุกหน่วยงานในเครือข่ายเข้า

ร่วม" 

วาระที่  ๓.๔ เร่ืองก าหนดสถานที่การประชุมเครือข่ายฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม ก าหนดการประชุม ๒ คร้ัง/ปี โดยก าหนดสถานที่การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประจ าปี 

ดังนี้  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

 คร้ังที่    วัน/เดือน/ป ี    สถานที่    

   ๑    ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  ๒    ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCk5n69eTQAhWIK48KHXx4DvgQFghBMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tistr.or.th%2Ftistr%2F&usg=AFQjCNEq1ans3wKVmxoTP7S8m1O5u5EyPQ
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ประจ าปี ๒๕๖๑ 

คร้ังที่    วัน/เดือน/ป ี    สถานที่   

  ๑    ธันวาคม ๒๕๖๐    มหาวิทยาลยับรูพา 

  ๒  ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑   มหาวิทยาลยันเรศวร 

* เยี่ยมชมศูนย์วิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 

คร้ังที่    วัน/เดือน/ป ี    สถานที่   

  ๑    ธันวาคม ๒๕๖๑    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  ๒  กรกฏาคม ๒๕๖๒    

วาระที่  ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

 วาระที่  ๔.๑ การ รับ-ส่ง ตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างเครือข่ายฯ 

ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า การ รับ-ส่ง ตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างเครือข่ายฯ ขณะนี้ หน่วยงานที่ด าเนินการ

ร่วมกัน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ หน่วยงานได้ด าเนินการแล้ว เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานจึงมีการจัดท าแนวทางร่วมกันขึ้น ซึ่งในการ

ประชุมมีหน่วยงานในเครือข่ายฯที่สนใจเข้าร่วมการ รับ-ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างหน่วยงาน/ศูนย์เครื่องมือฯ  ที่

ประชุมจึงมีความเห็นให้มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางร่วมกัน ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์

ทดสอบ สวทช. โดยฝ่ายเลขาฯ จะส่งจดหมายเชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมในล าดับถัดไป 

 วาระที่  ๔.๒ ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ 

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจ้งว่ามีการก าหนดเกณฑ์อัตราค่าบริการ

วิเคราะห์ทดสอบส าหรับหน่วยงานในเครือข่ายฯ โดยคิดอัตราค่าบริการลดพิเศษ" เป็น"เสนอส่วนลดค่าบริการพิเศษ 25% ให้กับ

หน่วยงานในเครือข่ายที่ส่งตัวอย่างมาทดสอบ" 

 วาระที่  ๔.๓ หน่วยงานเครือข่ายที่มีการน าระบบ EMS ไปใช้งาน 

  ฝ่ายเลขาฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยงานที่น าระบบ EMS ไปใช้แลว้ มีดังนี ้

๑. มหาวิทยาลยับูรพา 

๒. มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี 
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๓. มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

๔. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

๕. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๖. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 วาระที่  ๔.๔ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 

  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. แจ้งว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรวิทยาให้้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ฯ จากการเยี่ยมชมดูงาน ผู้แทนจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความสนใจในเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบด้านเอมไซม์ เพื่อเสริม

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จึงมีความประสงค์ที่จะส่ง เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเทคนิคดังกล่าว ณ ศูนย์ฯ ใน

เดือนมกราคม ๒๕๖๐ และทางศูนย์ฯ เล็งเห็นว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีเจ้าหน้าที่ในส่วน

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาที่มีประสบการณ์และความช านาญในด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ โดย GC-MS จึงขอ

ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ เข้าอบรมในเทคนิคดังกล่าวเช่นกัน โดยทั้งสองหน่วยงานจะท าหนังสอืขอ

ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมต่อไป 

  ในการประชุมศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสนใจที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมการ

อบรมด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบด้านเอมไซม์ของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ด้วยเช่นกัน 

วาระที่  ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และด ารงต าแหน่งนายกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศ
ไทย กล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะมีการจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้แกผู่้สนใจ 
ปิดประชุม:  ๑๖.๐๐  น. 
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