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รายชื่อผู้ร่วมประชุม:   

๑. ผศ.จุฬาลักษณ์ พฒันศักดิ์ภิญโญ  ผู้อ านวยการศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธาน 

๒. ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชวีะเศรษฐธรรม  รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๓. นายอุทัย ไทยเจริญ   หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๔. นางสาวรัชนี ซันยิวา   เลขานุการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๕. นางพจชนาถ พัทบุร ี   หัวหน้างานชีวโมเลกุลศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๖. ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนนัตน์พคุณ  รองผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

๗. ดร.วิชญา กันบัว   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

๘. นางสาวนพวรรณ ทับขนั  นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา 

๙. นางสาวศิวานนัท์ ไทยวิชญ์เจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

๑๐. อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย  รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

๑๑. นางสาวแพรวไพลนิ กังวานสุระ  นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๑๒. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ  นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๑๓. รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ  รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๑๔. นางสาวแก้ว ขจรไชยกูล  เจ้าหน้าทีบ่ริการวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๑๕. นางสาวมณีรัตน์ ลิ้มสวุัฒนาธ ารง  เจ้าหน้าทีบ่ริการวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๑๖. ดร.คัมภีร์ พรหมพราย   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี 

๑๗. นางสาวสมลักษณ์ อิทธิสารรณชัย นักวิทยาศาสตร์วิจัยศนูย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นแนวหน้า สถาบันวทิยสิริเมธี 

๑๘. นางสาวปิยากร วัฒนรุ่ง  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสริิเมธี 

๑๙. นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ รักษาการผู้จัดการศูนย์เครื่องมือวิจัยศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๐. นาวสาวสาวิณี นาสมภักดิ์  นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิจัยศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๑. นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง  นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิจัยศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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๒๒. นายวรัญญา บุญคุ้ม   นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๒๓. ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๔. นางสาวสมพร สาระวัน   นักวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๕. นางสาวคัทลียา ยุรยาตร ์  นักวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๖. นางสาวกาญจนา คุณนาท ี  นักวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๗. นางสาวญชาภา ภัททิยพทุธพงษ์  นักวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๘. นายศิริชัย โฆษิตารัตน ์   หัวหน้าหน่วยเคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๙. นายจรัล นับเนืองทรัพย ์  หัวหน้าหน่วยเคร่ืองมือกลาง กองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๐. ดร.บุญส่ง หวังสนิทวีกุล  รักษาการผู้อ านวยการศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโลยี  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

๓๑. รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์  รักษาการผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓๒. นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว   หัวหน้าหน่วยบริการเคร่ืองมือฯ ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓๓. นางสาวสุภัชญา สุทธิวรรณ  คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

๓๔. วา่ที่ร้อยโททัศน์ชัย ทอแสงมิติ  เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๕. ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ 

๓๖. นางสาวขวัญใจ นิมดวง   นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

๓๗. นายประทีป วงศ์บัณฑิต  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๓๘. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ กอแก้วปฐมกุล นักทดลองวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๓๙. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์  ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๐. ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานนัท์ รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๑. นายอาวุธ อินทรชืน่   หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนบัสนุน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๔๒. นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร  หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

๔๓. นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๔. นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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๔๕. นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีังคม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๖. นายประพล จาระตะค ุ  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิัติการวิศวกรรม 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๗. นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย ์  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิัติการวิศวกรรม 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๘. นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิัติการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

๔๙. นางสาวกรวรรณ รัตนไชย  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๕๐. นางกีรติกร เรืองศรี   หัวหน้าฝ่ายสนบัสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๕๑. นางสาวนันทน์ลนิ ชทูอง  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๕๒. นางพิมพรรณ สุขเนตร ์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๕๓. นางสาวสายสุนีย์ กวีจารุมงคล  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๕๔. นางสาวอรพรรณ แสนสุข  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๕๕. นางสาวภาวิณี บุตรคต   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๕๖. นางสาวกนกวรรณ บญุลือ  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

๕๗. ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.  เลขานุการ 

๕๘. นายอุเทน มารี   วิศวกร ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.  ผู้ช่วยเลขานุการ  

๕๙. นางรัศรินทร์ แผน่ทองธราพฒัน์  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปอาวุโส ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม:  ๑๓.๐๐  น. 

สาระส าคัญการประชุม 
วาระที่ ๑ แจ้งที่ประชุมทราบสมาชิกเครือข่ายฯ ใหม่ 

ประธานเครือข่ายฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับและขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น

เจ้าภาพในการจัดประชุมคร้ังนี้  

จากนั้นให้สมาชิกเครือข่ายแนะน าตัว เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าประชุมครั้งแรก ประธานแจ้ง

วัตถุประสงค์ในการประชุมคร้ังนี้ โดยสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  

ประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกเครือข่ายฯ ใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาระที่  ๒ การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  



รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________ 

  

สรุปการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๔ 

 

ประธานสอบถามสมาชิกเครือข่ายฯ เร่ืองความถูกต้องของข้อมูลรายงานการประชุม สมาชิกเครือข่ายฯ แจ้งการขอแก้ไขข้อมูล

กับเลขานุการเครือข่ายฯ และจะด าเนนิการแก้ไข เพื่อเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าเร่ือง การรับ-ส่งตัวอย่างระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย TSEN 

ดร.ณฏฐพลฯ แจ้งความก้าวหน้าเรื่องการน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Google Drive รายชื่อและการด าเนินการของ

แต่ละหน่วยงานเครือข่ายฯ ซึ่ง หน่วยงานที่ลงรายละเอียดความสามารถของหน่วยงานแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงานในเครือข่าย การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 

2 ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

3 ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

4 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

5 หน่วยเครื่องมือกลาง/ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

6 เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย 
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

7 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.  
 

8 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช)  
 

9 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

11 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

12 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 

13 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 

14 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไฟล์ ที่ linkไปยังหน้าเวป 
ไซด์ของศูนย์เครื่องมือ 

15 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชัน ้แนวหน้า 
(Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี 

 
 

16 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 



รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________ 

  

สรุปการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๕ 

 

 

ดร.วิชญาฯ แจ้งความก้าวหน้าของการน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Google drive ข้อมูลส าหรับเครือข่ายศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยบูรพา) รายชื่อเครือข่ายในศูนย์ (เป็นทรัพยากรกลางไว้ใช้ร่วมกัน)  

สมาชิกเครือข่ายฯ ลงความเห็นเรื่องการตั้งชื่อเพื่อการสืบค้นให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลประกอบด้วย Data sheet 

ของ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) รายละเอียด ความสามารถของเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งอัตราค่าบริการ Link 

เข้าเวปไซต์ของแต่ละศูนย์ ราคาค่าบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทร สถานที่ที่ตั้ง รูปเครื่องมือ ข้อจ ากัด  

ดร.วิชญาฯ ยกตัวอย่างศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเครื่องมือที่

หลากหลาย ราคา ข้อจ ากัด เสนอการกรอกข้อมูลเป็น file pdf ที่ระบบการกรอกค่อนข้างยากและซับซ้อน และเครื่องมือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจ านวนมาก และมีราคาค่อนข้างหลากหลาย และชื่อเครื่องมือมีหลายเครื่องแต่ใช้ชื่อไม่เหมือนกัน 

เสนอชื่อเครื่องมือ เป็นชื่อสามัญ เช่น SEM  

ดร.ณฏฐพลฯ เสนอให้ระบุรุ่น ยี่ห้อ ข้อจ ากัดของเครื่องมือ ตั้งเป็น Template เดียวกัน แล้วเพิ่มเครื่องมือลงไป รุ่น

แตกต่าง ยี่ห้อ ที่แตกต่าง  

ดร.วิชญาฯ จะเพิ่ม Template ตามที่เสนอ ให้แต่ละศูนย์เครื่องมือใส่ข้อมูลลงไป ชื่อเครื่องมือ/รุ่น/ยี่ห้อ/ข้อจ ากัด/ข้อ

ได้เปรียบ/อัตราค่าบริการ  

วาระที่  ๓.๒ การปรับปรุงหนา้ WEB SITE และ FACEBOOK ของหน่วยงานเครือข่ายฯ 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเสนอให้อัพข้อมูลลงเวปไซต์ www.tsen.psu.ac.th ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งข้อมูล

ผ่านทางเลขานุการ เครือข่ายฯ 

มติที่ประชุม เสนอให้มีการจด domain TSEN ใหม่ โดยให้ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เป็น Admin จด 

domain ในชื่อ www.tsen.co.th ระหว่างขณะท าการด าเนินการ ให้ส่งข้อมูลให้ทางคุณอุทัยฯ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงฯ ศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อท าการอัพเดตข้อมูลใน TSEN  

ส าหรับค่าใช้จ่ายกลางในการบริหาร TSEN ทุกศูนย์ตั้งงบประมาณมาไว้ใช้ท างานส่วนกลาง เพื่อใช้ส าหรับบริหารงาน

ส่วนกลาง (แต่ละปีงบประมาณ) โดยในช่วง 3 ปีแรก ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เป็นเจ้าภาพในการบริหารงาน TSEN 

ในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมในอนาคต  สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เสนอให้เวียนเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายเป็นแต่

ละรอบไป  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เสนอ 

วาระที่  ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

http://www.tsen.co.th/


รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________ 

  

สรุปการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๖ 

 

วาระที่  ๔.๑ การพิจารณาต าแหน่งรองประธานเครือข่ายฯ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวาระการด ารงต าแหน่งรองประธานเครือข่ายฯ ที่ประชุมมีความเห็นให้ คัดเลือกจากผู้แทน

จากหน่วยงาน/สมาชิกเครือข่าย โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  

มติที่ประชุม พิจารณาและลงความเห็นเลือก รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวาระในการด ารง

ต าแหน่งรองประธานเครือข่าย ๒ ปีเป็นไปตามปีงบประมาณ 

 วาระที่  ๔.๒ การจัดอบรมด้านการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าหรับหน่วยงานในเครือข่ายฯ และการถ่ายทอด

ความรู้ทางการทดสอบเอนไซม์ 

  มติที่ประชุมพิจารณาให้มีการจัดอบรม, การถ่ายทอดความรู้ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยคุณอุทัย

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ที่รับผิดชอบ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท

เครื่องมือชั้นน ามาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ระยะเวลา ๑ วัน และช่วยแนะน าการท า TOR ในการจัดซื้อ, เฉพาะ 

item ที่จ าเป็นในการท าสัญญากับบริษัท, การแชร์ข้อมูลเชิงลึก ระยะเวลาประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  การถ่ายทอดความรู้ทางการทดสอบเอนไซม์ทางศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ได้น าความรู้ด้านการทดสอบ

เอนไซม์ที่เป็นมาตรฐานที่ สวทช. ใช้ในการทดสอบเผยแพร่ต่อสมาชิกเครือข่ายฯ 

วาระที่  ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 วาระที่  ๕.๑ น าเสนอ Presentation แนะน าศูนย์เครื่องมือฯ มทส. โดยรองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ (ผศ.นสพ.ดร. 

ภคนิจ คุปพิทยานนัท์)  

  รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ (ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)  มหาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยสีุรนารี น าเสนอ

ภาระกิจของศูนย์ฯ เพื่อสมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

 วาระที่  ๕.๒ Science Catalog 

  ดร.ณฏฐพลฯ ได้อธิบาย Application: Science Catalog Online (การลงทะเบียนระหว่างผูซ้ื้อกับผู้ขาย) โดยมี

รายละเอียดจากทางบริษทัมาให้ข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือใน Application เพื่อใช้เป็นที่ปรึกษา แชร์ประสบการณ์ ระหว่างศนูย์

เครื่องมือในเครือข่าย 

 วาระที่  ๕.๓ ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป ณ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุมในเบื้องต้นก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประมาณวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  



รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________ 

  

สรุปการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๗ 

 

ปิดประชุม:  ๑๗.๐๐  น. 
 

ภาพการประชุม 
 

 
 

 


