
รายงานการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

วนัที ่ 11 – 12  พฤษภาคม  2558 

ณ  ห้องประชุมช้ัน 7 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ และ 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาหาดใหญ่ 

****************************************************** 
 

ผู้เข้าประชุม 

ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
1. นายประเวช     กลว้ยป่า นกัวชิาการ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย 
2. ดร.ณฎฐพล    วฒิุพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส 

ฝ่ายบริหารโครงสร้าง
ภายใน 

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 

3. ดร.ฑิราณี        ข  าล ้าเลิศ รองคณะบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. นางสุภชัญา     สุทธิวรรณ หวัหนา้งานหอ้งปฏิบติัการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
5. ผศ.ดร.เอกรัฐ   ศรีสุข คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
6. ดร.วชิญา         กนับวั รองคณบดีฝ่ายวจิยั 

และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

7. ผศ.ดร.นภา  ตั้งเตรียมจิต
มัน่ 

ประธานหน่วยบริการ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

8. น.ส.พรพรรณ    สีลาผอง นกัวทิยาศาสตร์ประจ า
หอ้งปฏิบติัการกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเลคตรอน 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

9. นายวรภทัร    ลคันทินวงศ ์ ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
เพื่อการวิจยัขั้นสูง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

10. นายนาวนิ     ธรสาธิตกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

11. ผศ.ดร.ดุสิต  อธินุวฒัน์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
12. ดร.ชนาธิป    สามารถ ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บณัฑิตศึกษา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
13. นายอ าพล     วงศจ์  ารัส รองผูอ้  านวยการ ศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
14. น.ส.พชัรา    อินทะแสง นกัวทิยาศาสตร์ปฏิบติัการ สถาบนัวจิยัยาง 
15. นายกิตติคุณ  บุนวานิช นกัวทิยาศาสตร์ปฏิบติัการ สถาบนัวจิยัยาง 
16. นายฐิติณัฐ    คงคาลยั ผูจ้ดัการแผนกคุณภาพ อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
17. น.ส.วไิล       ศุภสิน ผูจ้ดัการทัว่ไป อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
18. ดร.สาโรช    รุจิรวรรธน์ ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 
19. ดร.ฉตัรเพชร ยศพล รองผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 
20. ผศ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยา

นนัท ์
รองผูอ้  านวยการ 
 

ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 

21. นายอาวธุ อินทรช่ืน หวัหนา้กลุ่มงาน
วศิวกรรมศาสตร์ 
และสนบัสนุน 

ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 

22. นายสาทิพย ์จุไรรัตน์พร หวัหนา้กลุ่มงาน
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 

23. นายจรัล นบัเนืองทรัพย ์ รักษาการแทนหวัหนา้
โครงการจดัตั้งศูนย์
เคร่ืองมือศาลายา 

ศูนยเ์คร่ืองมือศาลายา มหาวิทยาลยัมหิดล 

24. นายศิริชยั โฆษิตารัตน์ หวัหนา้หน่วยเคร่ืองมือ
กลาง 

ศูนยเ์คร่ืองมือศาลายา มหาวิทยาลยัมหิดล 

25. นายตน้กลา้ อินสวา่ง นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวิจยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
26. น.ส.ศุภจิรา ศรีจางวาง นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวิจยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
27. น.ส.สุภลกัษณ์ ประสาร นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวิจยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
28. ผศ.ดร.ฉตัรชยั กลัยาณ

ปพน 
ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 



ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
29. นางเบญจพร  สมจิต นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
30. นายวฒันา   ชฎากรณ์ นายช่างเทคนิค ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
31. นางสาวนนัทวนั หนูแจ่ม นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
32. ดร.วสุิทธ์ิ วรีะกุลพิริยะ ผูอ้  านวยการ บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 

จ ากดั (สาขาสงขลา) 
33. นายไตรรัตน์ สายมณี ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 

สาขาสงขลา 
บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (สาขาสงขลา) 

34. รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
35. ผศ.จุฬาลกัษณ์ พฒันศกัด์ิ

ภิญโญ 
รองผูอ้  านวยการ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 

36. น.ส.รัชนี ซนัยวิา เลขานุการฯ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
37. นายอุทยั ไทยเจริญ หวัหนา้ฝ่ายซ่อมฯ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
38. นางรุสนี กุลวจิิตร หวัหนา้ฝ่ายบริการฯ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
39. น.ส.วนัดี ชยัวงศ ์ หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
40. นางอภิญญา ศุกลรัตน์ หวัหนา้งานวเิคราะห์

โครงสร้างจุลภาค 
ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 

41. นางพจชนาถ พทับุรี หวัหนา้งานชีวโมเลกุล ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
42. นายพรพจน์ หนูทอง ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายบริการฯ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
43. นายศกัด์ิชยับดี ป่ินศรีทอง นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
44. น.ส.สายฝน ฉง้ทบั นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
45. นายวรุตย ์คงก าเนิด นกัวทิยาศาสตร์ ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
46. น.ส.รัตนา ขาวหิรัญ นกัวชิาการอุดมศึกษา ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
47. น.ส.อรพรรณ แกว้บุญ

ทอง 
นกัวชิาการอุดมศึกษา ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 

 
 
 
 
 



เร่ิมการประชุมเวลา 9.00 น. 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชาคริต ทองอุไร ผูอ้  านวยการศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ กล่าวตอ้นรับและเปิด

การประชุม โดยเร่ิมการประชุมตามก าหนดการดงัน้ี 

กจิกรรมที ่1การน าเสนอโครงสร้างการบริหารองคก์ร 

หน่วยงานที ่1: ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชาคริต ทองอุไร ผูอ้  านวยการฯ ไดน้ าเสนอวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม ผงั
โครงสร้างองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการเคร่ืองมือวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายส านกังาน
เลขานุการฯ และฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวิจยั พร้อมทั้งน าเสนอกระบวนการให้บริการของแต่ละฝ่าย 
การปรับปรุงพฒันากระบวนการให้บริการด้านต่าง ๆ และนวตักรรมการให้บริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการลูกค้า เช่น ระบบบาร์โค้ด โปรแกรมรับตัวอย่าง โปรแกรมจองใช้เคร่ืองมือ (Lab_Booking) 
โปรแกรมตรวจสอบสถานะของตวัอย่างท่ีส่งทดสอบ (Lab_Status) เป็นตน้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

หน่วยงานที ่2:  ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 

ดร.สาโรช    รุจิรวรรธน์ ผูอ้  านวยการฯ ไดก้ล่าวแนะน ามหาวิทยาลยั และน าเสนอโครงสร้างการ
บริหารของศูนยเ์คร่ืองมือฯ ซ่ึงมีพนัธกิจหลกัด้านการเรียนการสอน ปฏิบติัการ และงานวิจยั โดยมีระบบ
บริหารจดัการเคร่ืองมือแบบรวมศูนย ์การเรียนสอนทุกคณะของมหาวิทยาลยัจะใช้สถานท่ีและเคร่ืองมือ
ส่วนกลางร่วมกนั มีหน่วยปฏิบติัการส าหรับใหบ้ริการวเิคราะห์ทดสอบตวัอยา่งส าหรับงานวิจยั ท่ีไดรั้บการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

หน่วยงานที ่3: ศูนยเ์คร่ืองมือวจิยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

คุณสุภลกัษณ์ ประสาร เป็นตวัแทนมาน าเสนอ โดยศูนยเ์คร่ืองมือวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็น
หน่วยงานใหม่ท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนตามแนวคิดของการบริหารจดัการใชเ้คร่ืองมืออยา่งคุม้ค่า เปิดให้บริการเคร่ือง
วิจยัขั้นสูงแก่นกัวิจยัภายในมหาวิทยาลยั น าเอาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์มาใช้ในการบริหารจดัการ
เคร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงไดต้ลอด 24 ชม.  

กจิกรรมที ่2 เยีย่มชมศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. 

 คณะผูเ้ขา้ร่วมประชุมการจดัตั้งเครือข่ายฯ เขา้เยี่ยมชมศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงาน
ระบบการปฏิบติังานจริงในดา้นต่าง ๆ พร้อมทั้งการตอบขอ้ซกัถามจากคณะผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ก่  

1. การใหบ้ริการ ณ จุดรับตวัอยา่ง-ส่งมอบผลการทดสอบ  
2. การใหบ้ริการซ่อมเคร่ืองมือแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
3. การใหบ้ริการทดสอบดว้ยเคร่ืองมือวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 



กจิกรรมที ่3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปัญหา และขอ้เสนอแนะจากการบริหารจดัการ
ของหน่วยงานในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 การจดัการดา้นงานธุรการและการตลาด 
 การจดัการดา้นการใหบ้ริการวชิาการ (การวดัวเิคราะห์) 
 การจดัการดา้นการบ ารุงรักษาและซ่อม 

จากการพดูคุยแลกเปล่ียนในประเด็นต่าง ๆ นั้น สามารถสรุปหวัขอ้ส าคญัไดด้งัน้ี 
1. ระบบการบริหารจดัการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ท่ีประชุมเห็นวา่ ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลยัมีพนัธกิจแตกต่างกนั บางแห่ง
มุ่งเนน้ดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั บางส่วนจดัตั้งข้ึนมาเพื่อสนบัสนุน
งานวจิยัโดยเฉพาะ แต่อยา่งไรก็ตามศูนยเ์คร่ืองมือแต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่างกนั ดงันั้นสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพฒันางานของแต่ละหน่วยงานได ้เช่น ระบบ
ฐานขอ้มูล โปรแกรมสนบัสนุนงานให้บริการต่าง ๆ วิธีการจดัซ้ือครุภณัฑ์จ  านวนมาก งานซ่อมบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ เป็นตน้ 

2. การบริหารเงินงบประมาณ 
งบประมาณเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั ดงันั้นเงิน

งบประมาณส าหรับใชใ้นการบริหารงานศูนยเ์คร่ืองมือของมหาวิทยาลยัทั้งในและนอกระบบจึงมีขอ้จ ากดั
ต่างกนัดว้ย ซ่ึงท่ีประชุมไดพู้ดคุยถึงการเป็นศูนยเ์คร่ืองมือท่ีสามารถหารายไดเ้พียงพอมาใชบ้ริหารงานของ
องคก์รไดโ้ดยล าพงั แต่เป็นงานท่ีทา้ทายส าหรับหน่วยงานท่ียงัตอ้งพึ่งพาเงินงบประมาณต่อไป ดงันั้นการ
จดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์คร่ืองจึงเป็นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพขององคก์ร เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่หน่วยงาน
และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื 

3. การซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือเป็นกระบวนการท างานส าคญัของศูนยเ์คร่ืองมือทุกแห่ง โดยมีปัจจยัเร่ือง

เงินงบประมาณและบุคลากรงานซ่อม ท่ีหน่วยงานตอ้งบริหารจดัการอย่างรอบคอบ ในท่ีประชุมทางศูนย์
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ม.อ. ไดน้ าเสนอแนวคิดการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

3.1 การดูแลรักษาเคร่ืองมือให้ใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าอยา่งไรให้เคร่ืองมือไม่เสีย ซ่อมเร็ว และ
สร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

3.2 การบริหารต้นทุนการซ่อม ด้วยการจดัซ้ืออะไหล่ผ่านช่องทาง eBay ซ่ึงช่วยประหยดัเงิน
งบประมาณและรวดเร็วกว่าการจดัซ้ือปกติ รวมถึงการจดัหาอะไหล่ทดแทน หรือท าข้ึนเอง 
แทนการสั่งซ้ือต่างประเทศทั้งหมด 

3.3 การจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับเคร่ืองมือท่ีมีราคาสูง ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจากการซ่อมแซมเคร่ืองมือเหล่านั้น 



4. กระบวนการจดัซ้ือครุภณัฑใ์หม่ 
ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ไดน้ าเสนอแนวคิดการจดัซ้ือครุภณัฑ์ใหม่ โดยอาศยัขอ้มูลการใช้

เคร่ืองมือของครุภณัฑ์แต่ละประเภท ไดแ้ก่ จ  านวนชัว่โมงการใช้เคร่ืองมือ จ านวนคร้ังการใช้งาน จ านวน
ผูใ้ชบ้ริการและจ านวนตวัอยา่ง น าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดรายการครุภณัฑ์ท่ีจดัซ้ือไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง คุม้ค่า รวมถึงยงัเสนอแนะให้ระบุอตัราก าลงัท่ีตอ้งการส าหรับใช้บริหารจดัการเคร่ืองมือนั้นไป
พร้อมกบัการยื่นขออนุมติัครุภณัฑ์จากมหาวิทยาลยั เพราะจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของศูนยเ์คร่ืองมือฯ 
พบว่า เม่ือไดเ้คร่ืองมือมาแลว้ แต่ไม่สามารถให้บริการไดท้นัที เน่ืองจากไม่มีบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี ท าให้
หน่วยงานเสียโอกาสและรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

5. การจดัสร้างระบบฐานขอ้มูลเคร่ืองมือวจิยั 
ท่ีประชุมมีความเห็นวา่ เร่ืองระบบฐานขอ้มูลของเคร่ืองมือวิจยั ถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัอยา่งยิ่งของ

หน่วยงานศูนยเ์คร่ืองมือ โดยเฉพาะองคก์รท่ีเพิ่งเร่ิมจดัตั้งศูนยเ์คร่ืองมือควรให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
ในการด าเนินวางระบบฐานขอ้มูลใหล้ะเอียดและครอบคลุม ตั้งแต่การก าหนดคุณลกัษณะของเคร่ืองมือวิจยั
ท่ีตอ้งการจดัซ้ือ ไปจนถึงการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เช่น การจดัหาอะไหล่ เป็นตน้ 

ส าหรับศูนยเ์คร่ืองมือท่ีจดัตั้งมาก่อนนั้น จะมีการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ตามระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน และมีการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลให้ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงระบบ
ฐานขอ้มูลเหล่าน้ี หากสามารถน าไปใช้พฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลมาตรฐานท่ีทุกหน่วยงานในเครือข่าย
น ามาใชจ้ดัการกบัขอ้มูลเคร่ืองมือวิจยัของตนเองไดเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวกนัหมด จะท าให้การเช่ือมโยง 
คน้หาขอ้มูลเคร่ืองมือวจิยัภายในประเทศสามารถคน้หาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

6. การจดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
ท่ีประชุมไดพู้ดคุยถึงเร่ืองการจดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ โดยสามารถสรุปประเด็น

ส าคญัไดด้งัน้ี 
6.1 จดัท าร่างวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งเครือข่าย ประเด็นความร่วมมือ และก าหนดบุคลากรข้ึนมา

ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนเครือข่าย 
6.2 ควรจดัสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งสมาชิกภายในเครือข่าย ซ่ึงท่ีประชุมเสนอให้

มีการก าหนด อีเมล Facebook และ Line ของกลุ่มข้ึนมาโดยเฉพาะก่อนในระยะแรก จากนั้นจึง
พฒันาต่อไปเป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่าย เพื่อใชช่้องทางส่ือสารเหล่าน้ีในการรับทราบข่าวสาร ขอ้มูล
เชิงบริหาร แบ่งบนัความรู้และแจง้ความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือจากสมาชิก 

6.3 การก าหนดอตัราค่าบริการกลาง ส าหรับกรณีตอ้งส่งต่อตวัอยา่งไปทดสอบยงัศูนยเ์คร่ืองมืออ่ืน 
ๆ ท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวท่ีประชุมยงัไม่ไดล้งความเห็น 

6.4 การแบ่งปันแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ ระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย 
 
 



กจิกรรมที ่4 ทศันศึกษา บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) สาขาสงขลา 
 ในการประชุมคร้ังน้ี ทางคณะผู ้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิสุทธ์ิ 
ผูอ้  านวยการ บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) สาขาสงขลา มาน าเสนอการให้บริการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้เยี่ยมชมห้องปฏิบติัการทดสอบตวัอย่าง ศึกษาดูงาน
และรับฟังการบรรยายกระบวนการรับตวัอย่าง กระบวนการวิเคราะห์/ทดสอบ และการส่งมอบผลการ
วเิคราะห์จากหวัหนา้งานของแต่ละหอ้งปฏิบติัการในระหวา่งการเดินเยีย่มชมส่วนต่าง ๆ ของหอ้งปฏิบติัการ 
 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

1. รับทราบข่าวสารและข้อมูลเชิงบริหารจากสมาชิกเครือข่าย เช่น ราคาครุภณัฑ์ท่ีได้จดัซ้ือ เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการบริหารจดัการ 

2. สร้างพลงัและอ านาจใหแ้ก่ศูนยเ์คร่ืองมือต่าง ๆ ในการเจรจาต่อรองทางดา้นการจดัซ้ือครุภณัฑ์และ
การใหบ้ริการหลงัการขายกบับริษทัผูข้าย จ าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

กจิกรรมที ่5 สรุปผลการประชุมการจดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
1. ท่ีประชุมเห็นชอบ ในการจดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้

จดัการประชุมข้ึนทุก ๆ 6 เดือน และใหส้มาชิกเครือข่ายหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพ 
2. ในระยะเร่ิมตน้ของการจดัตั้งเครือข่าย ท่ีประชุมสรุปวา่ ควรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ

ระหวา่งกนั 
3. ก าหนดให้ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นผูจ้ดัท าร่างและก าหนดวตัถุประสงค์ของเครือข่าย

ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งก าหนดประเด็นในการแลกเปล่ียนขอ้มูล แลว้
ส่งขอ้มูลใหก้บัสมาชิกเครือข่ายร่วมกนัพิจารณาต่อไป 

4. ท่ีประชุมเสนอให้มีการจดัท าเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ และก าหนดช่องทางการส่ือสารผ่านระบบ
โซเชียลมีเดีย (Facebook และ Line) และอีเมล เพื่อการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้  

5. เจา้ภาพการจดัประชุมเครือข่ายฯ ในคร้ังต่อไป คือ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

6. หัวขอ้ในการประชุมคร้ังต่อไป คือ การสร้างระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการ 

 
นายพรพจน์ หนูทอง 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


