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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 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5. ผศ.ดร. ฉัตรชัย กลัยาณปพน   ผู้อ านวยการ 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. รศ.ดร.พัชณิตา  ธรรมยงค์กิจ   รองผู้อ านวยการ 

ศูนย์เคร่ืองมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

7. ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์    กรรมการและเลขานุการศูนย ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร   รองคณบดฝี่ายวิจัย 

9. นายสรพงศ์ พงศ์กรพันธ์ุ    นักวิทยาศาสตร ์

10. นายพิชัย สิริแสงสว่าง    นักวิทยาศาสตร ์

11. สาธิต ประเสริฐมาประสิทธิ   นักวิทยาศาสตร ์

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

12. นางสาวจิราพร ศรีหุ่น    หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. ดร. นิทรา เนื่องจ านงค ์    นักวิทยาศาสตร ์  
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โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือศาลายา กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

14. ดร. ระวิวรณ บญัชาธนากิจ   นักวิทยาศาสตร ์

 

รายชื่อผู้ร่วมประชุม: 

โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือศาลายา กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

15. นายจรลั  นับเนืองทรัพย์    หัวหน้างานเครื่องมือกลาง 

16. นางกัญญาภรณ์   จันละคร   นักวิทยาศาสตร ์

17. นายศิริชัย     โฆษิตารตัน์     หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร ์

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

18. นายนาวิน รสาธติกุล    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

19. นายสาทิพย์  จุไรรตัน์พร    หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

20. นายประทีบ  วงศ์บัณฑติ     รักษาการผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะหส์มบตัิของวัสด ุ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

21. นายณฏฐพล  วุฒิพันธุ์    ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 

22. นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 

23. นางสาววิชุตา จ าปาเงิน    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

24. นางสาว พูนภัทรา สายวานิชย ์   เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสรมิคลัสเตอร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

25. นางสาวอุษารัตน์ บุนนาค   ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 

26. นาย กิตติ ปุปผชาต ิ    นักวิเคราะห์อาวโุส 

27. นางสาวเสาวภาพ รักษาพราหมณ ์   ผู้ช่วยผู้จัดการ 

 

เร่ิมประชุม:  09.00  น. 
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สาระส าคัญการประชุม 
วาระที่ 1: การเตรยีมงานเปดิตัวเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย 

ประธานเครือข่าย (ผู้ช่วยศาสตาจารย์จุฬาลักษณ์) กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่องานเปิดตัว
เครือข่ายฯ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานเปิดตัวฯ มอบ
ให ้ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลสัเตอร์ ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   เสนอก าหนดการของงาน  

 

คุณอุษารัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและกจิกรรมส่งเสรมิคลสัเตอร์ สวทช.  น าเสนอก าหนดการดังนี้    
 เวลา  09.00 น. ประธานเครือข่าย กล่าวถึงความร่วมมือและงานท่ีผ่านมา 

09.40 น. กล่าวเปิด เน้นความจ าเป็นและความส าคญัของ testing and Characterization 
10.00 น. MOU กับเครือข่าย 16 สถาบัน 
10.15 น. Keynote speaker 
10.45 น. เสวนา (NCTC, ผู้แทนเครือข่าย บริษัท ไมเ่กิน 3 คน MC1) 
11.15 น. Visit Lab/Exhibition 
12.00 น. Light lunch 

ความคิดเห็นท่ีประชุม    
- ผู้กล่าวเปดิงาน ที่ประชุมเสนอใหผู้้กล่าวทีเ่ปดิงาน คือ  ผู้อ านวยการ สวทช.  และประธานเครือข่ายจะกล่าวถึงความร่วมมือและงาน

ที่ผ่านมา  
-  MOU กับเครือข่าย 16 สถาบัน ทางฝ่ายตลาด สวทช. จะคดิรูปแบบการลงนามในMOU อีกครั้งและจะน าเสนอในครั้งต่อไป 
- Keynote speaker ที่ประชุมเสนอให้เปลี่ยนแปลงเป็นการเสวนาเรือ่ง บทบาทความส าคัญของเครือข่ายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยจะเรียนเชิญ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่ท า
หน้าท่ี MC คือ ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์  

- Visit Lab/Exhibition เวลา 11.15 น. เป็นการเดินชมบูทภายในงาน และ Visit Lab โดยแบ่งกลุ่มการเยี่ยมชมในช่วงเวลาเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการภายใน สวทช. 

ภายในงานจะมีการจัดแสดงบูทของสมาชิกเครือข่ายเครื่องมือฯ โดยฝ่ายการตลาด สวทช. รับเป็นเจา้ภาพในการด าเนินการจดัท า
บูทให้กับเครือข่าย โดยให้ทางเครอืข่าย ส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมา เพื่อน าไปจดัท าโปสเตอรต์ิดตั้งในงานต่อไป 
 

วาระที่ 2: ทบทวนช่ือของเครือข่ายฯ ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรย่อ  ที่จะใช้อย่างเป็นทางการต่อไป  

มติท่ีประชุม: เสนอให้ใช้ช่ือเครื่องข่ายฯ ดังน้ี  

 ช่ือภาษาไทย: เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

 ช่ือภาษาอังกฤษ: Scientific Equipment Center Network of Thailand  ช่ือย่อ: SECNET 
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ภาคผนวก  

 ภาพการประชุมเพ่ือเตรียมงานเปิดตัวเครือข่ายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 


