
  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑/๑๔ 

 

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ ๒๑๐ อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
__________________________________ 

 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม : 

๑.   ผศ.ดร.พีรธร  บุญยรัตพันธุ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒.   ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ประธานเครือข่าย ฯ  

                                                      ผู้อ านวยการศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
๓. ดร.อุทัย  วิชัย    รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๔. ดร.นิทรา  เนื่องจ านงค์   นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๕. นางธนิตา  บุญมี    นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๖. นางประกายทิพย์  กิติคุณ   นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๗. นางสาวสิริพร  เสนะจ านงค์  นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๘. นายแสงเพชร  บุญผาง   นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๙. นายสุชาติ  สุพัฒนผลาผล   นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๐. ว่าที่ ร.ท.ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ  นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๑. นางสาวณัชยา  สิริยานนท์   นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๒. นางสาวสาวิณี      นักวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๓. นางรพีพรรณ  ณ ล าปาง   หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๑๔. นายอิทธิพล  จันทร์ปั่น   หัวหน้าฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
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๑๕. นางพันธ์ทิพย์  ธรสาธิตกุล   หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง   
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๖. นายธวัชชัย  ทรายขาว   ผู้ประสานงานฝ่ายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ   
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๗. ดร.ภาณุพันธ์  ลิมปชยาพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๘. รศ.ดร.คัมภีร์  พรหมพราย  ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า 
สถาบันวิทยสิริเมธี 

๑๙. ดร.สมลักษณ์  อิทธิสาวรรณชัย  นักวิจัยวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า 
สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๐. นายทัศนันท์  อติเทพ   นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า 
สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๑.   นางสาวแก้ว ขจรไชยกูล   เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลัย 

๒๒.   นางสาวมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธ ารง  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๒๓.   นางเบญจพร  สมจิต   นักวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๔.   ผศ.ดร.อัญชลี  ส าเภา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๕.   นางสาวสมพร  สาระวัน   นักวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๖.   นางสาวณัฐศิริ  วงษ์แสง   นักวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๗.   พ.ต.ท. กิตติศักดิ์  ศิริจันทราวงษ์  อาจารย์ (สบ๓) กลุ่มงานคณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

๒๘.   นายจรัล  นับเนืองทรัพย์  หัวหน้างานเครื่องมือกลาง 
ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๙.   นายนวพล  อุดพ้วย   นักวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล  

๓๐. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน ์   ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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๓๑. นายอาวุธ อินทรชื่น   หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนุบสนุน 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๓๒. นายประพล  จาระตุคุ   หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ๑  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๓๓. นางกีรติกร  เรืองศรี   หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๓๔. รศ.ดร.กรวลัย พันธุ์แพ   หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและ 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๓๕. ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต   รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ 
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓๖. นางสาวสุติรัตน์  ปุ่นประเสริฐ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓๗. นายประทีป วงศ์บัณฑิต   ผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๓๘. ว่าที ่ร.ต. สิทธิพงษ์ กอแก้วปฐมกุล  นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ  
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

๓๙. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔๐. นางสาวแพรวไพลิน  กังวานสุระ  นักวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔๑. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง   หัวหน้ากลุ่มการกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๔๒. ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ  รองผู้อ านวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔๓. ผศ.ดร.กฤษณะ  จิตมณี   ผู้จัดการวิชาการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔๔. นางธันยานี  ค าเกิด   เลขานุการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๔๕. นางสาวณภัทร  สารสุวรรณ  พนักงาน ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔๖. นางสาวพุทธพร  คล้ายประเสริฐ  พนักงาน ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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๔๗. นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว   หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๔๘. นายชาญณรงค์  พลับจุ้ย   นักวิทยาศาสตร์  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๔๙. นายยุทธยา  เข็มจีน   นักวิทยาศาสตร์  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๕๐. นายอนุวัฒน์  รัศมีสมศรี   นักวิทยาศาสตร์  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๕๑. ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ ์   เลขานุการเครือข่าย ฯ  
                                                          ผู้อ านวยการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๕๒. นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่าย ฯ 

                                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๕๓. นางสาวนันท์นลิน  ชูทอง   ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่าย ฯ  
                                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๕๔. นางพิมพรรณ  สุขเนตร์   ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่าย ฯ  

                                                    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๕๕. นางสาวสมฤทัย  โพธิพิพิธ   ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่าย ฯ  
                                                    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๕๖. นางสาวอนันตญา  เลิศหงิม  ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่าย ฯ  

                                                    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.พีรธร  บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดการประชุมประจ าปี เครือข่ายศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

ประธานเครือข่ายฯ กล่าวเปิดประชุม  

 

 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๕/๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑. แนะน าศูนย์เครื่องมือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขานุการเครือข่ายฯ แนะน าดร.ภาณุพันธ์  ลิมปชยาพร  จากศูนย์เครื่องมือของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือเข้าร่วม

สังเกตการณ์ การประชุมเครือข่าย ฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒. รายงานผลการปรับปรุงหน้า Website และ Facebook  ของหน่วยเครือข่ายฯ 
เลขานุการเครือข่ายฯ รายงานผลความคืบหน้าการปรับปรุง Website  ด้วยการเปิด หน้า Website TSEN ซึ่งได้มี

การเพ่ิมเมนูในส่วนของบริการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดในส่วนของการให้บริการการแบ่งกลุ่ม
เครื่องมือและการแยกประเภทเครื่องมือตามหน่วยงาน และในส่วนของ Facebook TSEN จะมีการอัพโหลดภาพถ่ายและ
วิดีโอที่เก่ียวข้องกับ TSEN  

ดร.อุทัย  วิชัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้เสนอแผนให้มีการนับจ านวนของผู้ที่เข้ามาใช้ และได้ขออนุญาติด าเนินการประชาสัมพันธ์ Website TSEN บน 
Website ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

มติที่ประชุม ให้ชะลอการด าเนินการประชาสัมพันธ์ Website TSEN บน Website ของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานออกไปก่อน เพ่ือรอให้ข้อมูลสมบูรณ์และรอการปรับปรุงของ Website ให้สมบูรณ์ก่อน 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๓. รายงานผลการจัดอบรมเรื่องความไม่แน่นอนในการวัด โดย วว. 
เลขานุการเครือข่ายฯ ได้รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทาง

เคมี” วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศพว. ชั้น ๑ ตึกศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางทิพยา  จุลหวี ฟอร์จูน  
ต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการห้องปฏิบัติการฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน ๔๖ ท่าน ๑๓ หน่วยงาน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เลขานุการเครือข่ายฯ ได้ขอรับรองรายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/ 

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๖/๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานความก้าวหน้าเรื่อง การรับ-ส่งตัวอย่างระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายฯ 
เลขานุการเครือข่ายฯ ได้รายงานการรับ-ส่งตัวอย่างระหว่างหน่วยงาน โดยในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาว่า 

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ได้มีการส่งตัวอย่างไปทดสอบดังนี้ 
๑ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๔ ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.พีรธร  บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เสนอให้มีการก าหนดอัตรากลางร่วมกันในเครือข่ายใน
กรณีท่ีอัตราการทดสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เท่ากัน หรือก าหนดอัตราที่เท่ากันทุกมหาวิทยาลัย เลขานุการ ฯ ได้แจ้ง
ในที่ประชุมว่า การคิดก าหนดอัตราที่เท่ากันเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากมีการคิดต้นทุนที่ไม่เท่ากันและติดระเบียบการคิดอัตรา
ค่าบริการของแต่ละหน่วยงาน และทางเลขานุการเครือข่าย ฯ จะส่ง sheet การคิดต้นทุนของ NCTC ให้กับทุกหน่วยงาน    
ดร.อุทัย  วิชัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้
เสนอให้มีการแนบเอกสารของ TSEN แนบท้ายเข้าไปในระเบียบการคิดอัตราค่าบริการของแต่ละหน่วยงานด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานความก้าวหน้า เรื่อง Website 

 เลขานุการเครือข่ายฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร.วิชญา ได้หมดวาระด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ศูนย์เครื่องมือ มหาวิทยาลัยบูรพา ท าให้ส่วนของ Application และ Google drive  ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งในที่ประชุม
รศ.ดร.กรวลัย พันธุ์แพ จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้น าเสนอท่ีจะเป็นเจ้าภาพช่วยด าเนินการจัดท า Application ในส่วนดังกล่าวแทน  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๗/๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  การติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม 
เลขานุการเครือข่ายฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของ ๖ กลุ่มย่อย จากการที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์  (มธ./จุฬาฯ/มข./มอ./วว./มหิดล) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MOU SCG 
๒. ขึ้นทะเบียนกับสรรพากรเพ่ือจะรับงานวิจัยเข้ามาเพ่ิมข้ึน 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑. ด าเนินการด้านการวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการผลิตไฟฟ้า

และพลังงานทดแทน 
๒. การท า Standard testing กับหน่วยงานเอกชนทั่วไป พร้อมทั้งออก

ใบรับรอง 

Vistec 
๑. การติดต่อการท าวิจัยเชิงพาณิชย์ผ่านอาจารย์ประจ าของสถาบันนั้นๆ 
๒. การวิเคราะห์ตัวอย่างให้กับบริษัทเอกชน 
๓. การด าเนินงานวิเคราะห์เชิงการวิจัย พร้อมทั้งสรุปผลน าไปสู่การตีพิมพ์ 
๔. KPI หลักเป็นเรื่องของการสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิจัยเป็นหลัก 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน. 
๑. Center lab สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับอาจารย์นอกคณะ หรือนอก

มหาวิทยาลัย 
๓. เริ่มด าเนินงานโครงการร่วมกับภาคเอกชน เช่น การผลิตสารส าคัญในถั่วดาว

อินคา (โครงการวิจัยของอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

สวทช. 
๑. รับบริการวิเคราะห์ทดสอบและออกผลวิเคราะห์ 

ศูนย์พัฒนาวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ 
๑. ห้องปฏิบัติการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกในปุ๋ยหมักและมาตรฐาน

ฉลากเขียว  
๒. รับบริการวิเคราะห์ทดสอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๑. LC-MS และ ให้บริการด้าน Identification 
๒. รับบริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๘/๑๔ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
แผนพัฒนาในอนาคต ๑. มุ่งเน้นตลาด ในกลุ่ม Validate method, Develop method และ R&D 

๒. ต้องหาจุดแข็งของของแต่ละห้องปฏิบัติการหรือแต่ละสถาบัน ว่ามีจุดใดที่จะ
น าไปสู่การต่อยอดการวิจัยเชิงพานิชย์ และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
อาจจะรวบรวมจุดแข็งของแต่ละสถาบัน และจัดท า ฐานข้อมูล เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการค้นหา 

๓. การผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ในศูนย์/สถาบัน สามารถด าเนินงานวิจัยกับ
เอกชนได้  

๔. ทางศูนย์เครื่องมือมีการประชาสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ว่าจุดเด่นและ
ความสามารถของศูนย์ สามารถท าอะไรได้บ้าง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนจากศูนย์เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
ต่างๆ หรือสารเคมีที่จ าเป็นต่อการวิจัย 

๒. จัดสรรงบประมาณเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์เครื่องมือ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๓. จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยให้มีความ
ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

๔. ให้มีการอัพเดทข้อมูลของเครื่องมือให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ิมเติม Application 
ให้มีความทันสมัย เพ่ือง่ายต่อการสืบหาข้อมูล 

๕. ให้จัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ   

อ่ืนๆ ตัวอย่างการหารายได้ในด้านต่าง ๆ 
๑. มีการสอนเทคนิคการใช้เครื่องมือ ให้กับนักวิจัยหรือบริษัทเอกชน (ในกรณีที่

สถาบัน/หน่วยงาน มีเครื่องมืออยู่แล้ว) 
๒. มีการจัดท า ฐานข้อมูล เพ่ือให้บริษัทเอกชนสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ 
๓. บริษัทเครื่องมือพาลูกค้ามาเพ่ือศึกษาหรือจัดสัมมนาการใช้เครื่องมือ 

 
จากการสรุปแผนพัฒนาในอนาคตแล้ว ผศ.ดร.พีรธร  บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการ

เสนอให้แยกประเภทของงานให้ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัยหรือวิชาการ รวมทั้งลักษณะของการบริการว่าเป็นวิจัยหรือรับจ้าง
วิจัย 

๒. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ (สวทช./มอ./มช./มจธ./วว./บูรพา/มก./มหิดล/มฟล./มทษ.) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน ๑. การจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 

๒. การจัดท าฐานข้อมูลร่วมกันเพ่ือท า Inter-laboratory comparisons  
๓. การหา Partner ในการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายต่างๆ 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๙/๑๔ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๔. การรวบรวมรายชื่อเครื่องมือที่แต่ละศูนย์เครื่องมือมีเหมือนกัน เพื่อหาวิธี

ทดสอบท่ีสามารถท าร่วมกันได้ 

แผนพัฒนาในอนาคต ๑. การจัดอบรม ข้อก าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 
(ฉบับใหม่) เพ่ือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ โดยให้ สวทช. เป็นศูนย์กลางใน
การจัดอบรม 

๒. การรวบรวมขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ระหว่างด าเนินการ และเพ่ือน าไป
เป็นแนวทางด าเนินการ (เอกสารรวบรวมขอบข่ายขอการรับรองของแต่ละ
ศูนย์เครื่องมือฯ) 

๓. ให้ค าปรึกษาในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการขอการรับรอง 
ISO/IEC 17025 และมีการ Internal auditor ทั้งภายในและภายนอก 
TSEN โดยรวบรวมรายชื่อ พร้อมคุณสมบัติของ Auditor (ประสบการณ์ใน
การตรวจประเมิน) ทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการ 

๔. การรวบรวมรายการ Certified reference materials (CRM) และ 
Reference materials (RM)  ใน TSEN เป็นฐานข้อมูลในการแบ่งปัน CRM 
และ RM  

๕. เสนอให้มีการแบ่งปันเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขอการรับรอง ISO/IEC 
17025 รวมทั้งรวบรวมเอกสาร ข้อมูล Trick วีดีโอ และอ่ืนๆ ลงใน Share 
drive และ Website TSEN อาทิเช่น 
- เอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งด้านบริการและด้านวิชาการ 
- ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม (Step by step) ทุกขั้นตอนใน 
      การขอการรับรอง 
- Trick ต่างๆ เกี่ยวกับการขอการรับรอง  
- อ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติงาน (Workshop) การใช้งานเครื่อง FE-SEM 
with EDS และ EBSD โดย สวทช. 

๒. การจัดอบรมปฏิบัติการทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ตาม NSTDA Standard 
method โดย สวทช. 

๓. เสนอให้มีการส่งไฟล์ผ่าน Google sheet ไปให้หน่วยงานใน TSEN ที่สนใจ
ร่วมท า Workshop สมัครเข้าร่วม 

๔. ทาง สวทช. จัดส่ง NSTDA Standard method การทดสอบกิจกรรมของ
เอนไซม์ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ 

อ่ืนๆ ๑. การแนะน าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน
ขอบข่ายสาขาต่างๆ ทั้งด้านบริหารและวิชาการมาเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มขอ
การรับรองจนได้รับการรับรอง 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๐/๑๔ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๒. การจัดสรรงบประมาณทั้งหมดในการยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025 เพ่ือ

เป็นแนวทางให้กับศูนย์เครื่องมือฯ ที่จะยื่นขอการรับรอง 
๓. การสัมมนาวิชาการในงาน โดย สมอ. ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2017  
๔. การตรวจประเมินของขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2015 

เพ่ือรักษาสภาพการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (ฉบับใหม่) 

ในส่วนของขั้นตอนการท า Internal audit ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการแนะน าว่า Internal auditor นั้น
เป็นส่วนที่ส าคัญมาก โดยจะต้องผ่านการอบรม ISO ทั้งหมด 

๓. กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ (๒๕ ก.พ. ๕๙) (มข./มอ./มฟล.)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน ๑. มข. จะท าข้อมูล (Share drive) และให้เครือข่ายสามารถน าข้อมูลมาใช้

ร่วมกัน (ชื่อครุภัณฑ์+ราคา) ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับการตั้งราคากลางของ
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย   

๒. มข. สรุปรายการครุภัณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสามารถเพ่ิมข้อมูล และ Update (จะ Update 
สเปค+ราคา ครุภัณฑ์ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง) 

แผนพัฒนาในอนาคต ๑. มีการ Update ครุภัณฑ์ สเปค ราคากลาง ให้เครือข่ายศึกษาร่วมกัน หรือ 
สามารถใช้ในเครือข่ายได้ ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี โดยให้เครือข่ายกรอกข้อมูล 
(ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จะได้ข้อมูลที่เป็นราคากลางที่จะสามารถใช้
ร่วมกันในเครือข่ายได้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ได้การจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรงตามสเปคที่ต้องการ และราคากลางที่
ก าหนด   

๒. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Update ข้อมูลลงใน Google drive ที่  
ม.บูรพาเป็นคนสร้างขึ้น 

๓. ให้แตล่ะมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในการแบ่งปันข้อมูลของเครื่องมือที่คิด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย (เช่น เครื่องมือวิจัยที่ราคาตั้งแต่ ๑ ล้านบาท
ขึ้นไป)  

อ่ืนๆ *นัดประชุมครั้งต่อไปประมาณ เดือน ธันวาคม  

 
 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๑/๑๔ 

 

๔. กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ (๒๔ ก.พ. ๕๙) (สวทช./มช./มวล./มจธ./มทษ.)   

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน ๑. การจัดท าฐานข้อมูลเครื่องมือใน Website TSEN ความคืบหน้าร้อยละ ๒๐ 

๒. ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่ายฯ เพ่ือน ามาลงใน Website   
๓. จัดท าฐานข้อมูลความสามารถเครื่องมือลงใน Google drive ความคืบหน้า

ร้อยละ ๒๐ 
๔. มีการจัดประชุมฐานข้อมูล Website TSEN เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาในอนาคต ๑. ติดตามการน าส่งข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานให้ครบ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

๒. กรอกข้อมูลเรื่องค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบจากแต่ละหน่วยงาน (ถ้ามี) เพ่ือ
น ามาลงใน Website ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓. แจกตารางการค านวณต้นทุนและค่าบริการ 
๔. การแก้ไขข้อมูลการจัดหมวดหมู่เครื่องมือให้เรียงตามตัวอักษร และเพ่ิมเบอร์

ติดต่อของแต่ละหน่วยงาน 
๕. เพ่ิมแถบค่าบริการใน Website  
๖. เพ่ิมลิ้งค์ของแต่ละเครื่องมือของหน่วยงานในรูปภาพเครื่องมือแต่ละชนิด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หัวหน้าหน่วยงานติดตามข้อมูลเครื่องมือให้ครบถ้วน 
๒. ให้แต่ละหน่วยงานอัพเดทข้อมูลผู้ประสานหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
๓. เพ่ิมเติมแถบเครื่องมือใน Website เป็นภาษาอังกฤษ  
๔. ขอมติในที่ประชุมเรื่องการยุติ Application ในมือถือ หากมีหน่วยงานใดจะ

จัดท าต่อไปให้ด าเนินงานโครงการใหม่ 

อ่ืนๆ *นัดประชุมครั้งต่อไปประมาณ เดือน ธันวาคม  

 

๕. กลุ่มซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (สวทช./มอ./มช./มฟล.) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ๑. การอบรมที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มี ช่างติดตั้งกับซ่อม ซ่อมบ ารุง กับนักวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- เนื้อหาที่พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับ บ ารุงรักษา
เครื่องสเปกโตร  

- การสร้าง Water bath และโปรแกรมการจัดการเครื่องมือ โปรแกรมซ่อม
บ ารุงของ สวทช. 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๒/๑๔ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๒. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ขอไฟล์ส ำเนำผลกำรฝึกอบรมจำกสวทช.) 
- แยกตามกลุ่มเครื่องมือเพ่ือจัดประชุมโดยมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อควรระวัง 

และการซ่อมบ ารุงบนพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือจริง 
- บ ารุงรักษา หากมีการประชุมแยกการสอนโดยตามแยกตามกลุ่มประเภท

เครื่องมือ โดยมีเสนอให้มีคุณอุทัย คุณสัตยา คุณยุทธชัย 
- เสนอให้มีฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงโดยแบ่งเป็นกลุ่มประเภทเครื่องมือคือกลุ่ม 

Chromatography เช่น เครือ่ง GC, GC-MS, LC-MS, HPLC และกลุ่ม 
Thermal analysis  

- จุฬาฯ เสนอให้ฝึกอบรมเกี่ยวกับกลุ่ม Thermal analysis 

แผนพัฒนาในอนาคต ๑. หัวข้อฝึกอบรม การ Workshop การซ่อมบ ารุง SEM และ GC อย่างละ ๑ วัน 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงระยะเวลาที่เปิดปีงบประมาณถัดไป 
(ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒) 

๒. รายงานผล การ Workshop การซ่อมบ ารุง SEM และ GC ในที่ประชุมเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๓. หัวข้อฝึกอบรมการ Workshop การซ่อมบ ารุง ICP-OES, Thermal, NMR 
(ICP และ Thermal: เสนอให้จัดที่จุฬาฯ โดยให้คุณอุทัยกับคุณกิตติเป็น
วิทยากร) 

๔. รายงานผลการ Workshop ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๕. เครือข่ายทีมช่างเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานแอดเข้ากลุ่มมาปรึกษาสอบถามผ่าน 
Application line 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. จัดท าวิดีโอ การซ่อมบ ารุงเครื่องมือเบื้องต้น ในระหว่างการฝึกอบรม 
Workshop 

๒. ส่งข้อมูลอะไหล่เครื่องที่เสียแล้วผ่านเครือข่ายทีมช่าง เพ่ือแบ่งปันอะไหล่
บางส่วนที่ยังใช้งานได้ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ 

อ่ืนๆ ไม่มี 
 

๖. กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (๒๒ ม.ค. ๕๙) (มฟล./มทส./สวทช.)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง ในระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี 
๒. สวทช. 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๓/๑๔ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
และมีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๓ ท่าน โดยมีข้อสรุปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดการสารเคมี 
 การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
 การจัดการสารเคมี 
 การจัดการความปลอดภัยทางรังสี 
 การอบรมความปลอดภัย 
 การอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง 
 การประกันภัยอาคาร เครื่องมือ (มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณ โดยการร้องขอจาก

หน่วยงาน) 
แผนพัฒนาในอนาคต ๑. เสนอให้มีการจัด Workshop การจัดท า SOP ของห้องปฏิบัติการ (ธันวาคม 

๒๕๖๑ โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยใดมี SOP อยู่
แล้วขอให้แจกใน Line group 

๒. เสนอให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ISO 45001, มอก. 
2677 จาก TSEN  

๓. จัดประชุมกลุ่มสัญจรเพ่ือการแลกเปลี่ยนที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี จาก TSEN 

๔. เสนอให้มีการหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการจาก TSEN 

๕. เสนอให้มีการจัดท า Line group : TSEN Safety  
๖. เสนอให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการใน Line group  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้สื่อสารในช่องทาง Line group : TSEN Safety 
อ่ืนๆ ๑. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันภัยอาคาร เครื่องมือ  

๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความปลอดภัยทางรังสี  
๓. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
๔. ได้ให้ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการประจ าปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจะการน าเสนอโปสเตอร์
และให้รางวัล โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ข่ายจ านวน ๑๒ หน่วยงาน  

 มติที่ประชุม ให้เจ้าภาพแต่ละกลุ่มจัดท าก าหนดเวลาในการด าเนินกิจกรรมย่อยต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๔/๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การชี้แจงเรื่องงบประมาณของ TSEN  ปัจจุบันมีเงิน ๑๕๐,๕๐๐ บาท 
เลขานุการเครือข่าย ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับในการประชุมเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ได้ท าจดหมายขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินการของเครือข่าย ฯ ไปแล้วจากบริษัทแต่ได้รับการปฏิเสธ ท าให้งบประมาณมี
เท่าเดิม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของ TSEN  (มทส.) 
 ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์  แจ้งในที่ประชุมว่าอยู่ในระหว่างรอแบบร่างระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณจาก มทส. โดย  
ผศ.ดร.พีรธร  บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เสนอขอบข่ายแบบร่างระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็น ๗ หัวข้อ ดังนี้ 

๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
๒. เท่าวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ 
๓. กรอบ หรืออ านาจในการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔. ผู้ที่มีอ านาจในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๕. การเก็บรักษางบประมาณ 
๖. การลงบัญชีและตรวจสอบ หรือรับรองบัญชี 
๗. อ่ืนๆ เช่น ใครเป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  เรื่องเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานเครือข่าย TSEN 
 ระเบียบวาระต าแหน่ง ประธานและรองประธานปัจจุบันเริ่ม ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม น าเสนอให้มีการคัดเลือกประธานเครือข่าย TSEN อีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปที่ มฟล. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 การประชุมครั้งต่อไป ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐  น. 

ผู้จดรายงานการประชุม  นางรัศรินทร์   แผ่นทองธราพัฒน์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ 


