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รายชื่อผูรวมประชุม:   

๑. ผศ.จุฬาลักษณ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประธาน 

๒. ดร.วิชญา กันบัว   รองคณบดีฝายวิจัยและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 

๓. ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัติ  ผูอํานวยการศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๔. ผศ.ดร. สุนันทา วังกานต  รองผูอํานวยการศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๕. ผศ.ดร. ศรีสุลักษณ ธีรานุพัฒนา  รองผูอํานวยการศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๖. นางสาวอิสยาภรณ ประสารกุลนันท รักษาการผูจัดการศูนยเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๗. รศ.ดร.วาริน อินทนา   รองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

๘. รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงคกิจ  รองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๙. รศ.กรวลัย พันธุแพ   รักษาการหัวหนาศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม       

-     .                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๐. นายศิริชัย โฆษิตารัตน   หัวหนาหนวยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๑. นายจรัล นับเนืองทรัพย  หัวหนางานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒. นายนาวิน ธรสาธิตกุล   ผูชวยผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

-.                                                มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๓. นายวิรัช จันทรา   รองผูวาการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     แหงประเทศไทย 

๑๔. นายประทีบ  วงศบัณฑิต    รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนาและวิเคราะหสมบัติของวัสดุ  

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

๑๕. นายสาทิพย จุไรรัตน   หัวหนากลุมงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๖. นางกีรติกร เรืองศรี   หัวหนาฝายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๗. นางสาวนวลปรางค อุทัยดา  หัวหนาฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

๑๘. นางสาวสกาวพรรณ อภิสราพงศสกาว หัวหนาฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

๑๙. นายคัมภีร พรหมพราย   ผูอํานวยการศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธ ี

๒๐. นายพิชญ พัฒนสัตยวงศ  อาจารยประจําศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๑. นางสาวสมลักษณ อิทิสารรณชัย  นักวิทยาศาสตรวิจัยศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธี 
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๒๒. นางสาวริญญา สิทธิวงศ  นักวิทยาศาสตร ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๓. นายวรันตพงษ ชูปน   นักวิทยาศาสตร ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธี 

๒๔. ดร.อุทัย วิชัย    รองคณบดีฝายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๕. วาท่ีรอยโท ทัศนชัย ทอแสงมิติ  เจาหนาที่บริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๖. นายปยพงษ สอนแกว   นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ศูนยเครืองมือฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒๗. นายอุเทน มารี   วิศวกร ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. 

๒๘. นางรัศรินทร  แผนทองธราพัฒน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. 

๒๙. นางสาววิชุตา จําปาเงิน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. 

๓๐. ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ   ผูอํานวยการศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. เลขานุการ 

เริ่มประชุม:  ๑๐.๐๐  น. 

สาระสําคัญการประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมฯ ทราบ 

ฝายเลขาฯ ไดแจงในที่ประชุมใหทราบวา ในการประชุมครั้งน้ีไดรับเกียรติจาก รองผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย พรอมทั้งผูแทนจากศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันแนวหนา 

สถาบันวิทยสิริเมธี เขารวมสังเกตการณในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาเขารวมเปนสมาชิกของเครือขายศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย(TSEN) ในอนาคต 

วาระท่ี  ๒ รับรองรายงานประชุมฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 รับรองรายงานประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี  ๓.๑ หลักเกณฑการคัดเลือกและวาระการดํารงตําแหนงประธานเครือขายฯ 

 หลักเกณฑการคัดเลือกและวาระการดํารงตําแหนงประธานเครือขายฯ ท่ีประชุมมีความเห็นให คัดเลือกจากผูแทนหนวยงาน     

/สมาชิกเครือขาย โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป พรอมทั้งคัดเลือกรองประธานเครือขายฯ โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป 

เพื่อการบริหารงานของเครือขายฯ  

 วาระท่ี  ๓.๒ การเลือกประธานเครือขายฯ 

ที่ประชุมไดมีการพิจารณาหลักเกณฑในการคัดเลือกประธานเครือขายฯ และรองประธานเครือขายฯ มาใชในการพิจารณา 
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มติที่ประชุม เลือก ผศ.จุฬาลักษณ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดํารง

ตําแหนงประธานเครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย  

และมีมติเลือก ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัติ ผูอํานวยการศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดํารงตําแหนงรองประธานเครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง

ประธานและรองประธานเครือขาย ๒ ปเปนไปตามปงบประมาณ (วาระเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ) และเม่ือครบ

วาระ ๒ ป  รองประธานเครือขายฯ  จะขึ้นดํารงตําแหนงประธานเครือขายฯ ในลําดับถัดไป 

 วาระท่ี  ๓.๓ แผนกิจกรรมความรวมมือของเครือขายประจําป 

 กิจกรรม/กลุมยอยเครือขาย     หัวหนากลุม 

๑. กลุมวิจัยเชิงพาณิชย      ศูนยเครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

๒. กลุมพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

๓. กลุมบริหารจัดการความรูการจัดหาครุภัณฑ    ศูนยเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๔. กลุมฐานขอมูลทางดานความสามารถของหองปฏิบัติการ   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 

๕. กลุมซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร    ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๖. กลุมสงเสริมกิจกรรมเครือขายและพัฒนาบุคลากร                    ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช.และศูนยเครื่องมือวิจัย 

 วิทยาศาสตรฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๗. กลุมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ    ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

        มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

โดยหัวขอ/กิจกรรม น้ัน ใหทุกสถาบันเสนอเขามาในชองทาง line กลุมเครือขายฯ ทางเลขาฯ จะเปนผูรวบรวมประเด็นแจงหัวหนา

กลุม สวนวัน เวลา และสถานท่ีประชุมนั้น หัวหนากลุมจะเปนผูประสานกับทางฝายเลขาฯ ในการกําหนดและเชิญทุกหนวยงานในเครือขาย

เขารวม" 

 วาระท่ี  ๓.๔ เรื่องกําหนดสถานท่ีการประชุมเครือขายฯ ประจําป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 มติที่ประชุม กําหนดการประชุม ๒ คร้ัง/ป โดยกําหนดสถานท่ีการประชุมเครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย

ประจําป ดังน้ี  

 ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

 ครั้งท่ี    วัน/เดือน/ป    สถานท่ี    

   ๑    ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  ๒    ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



รายงานการประชุมเครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
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ประจําป ๒๕๖๑ 

ครั้งท่ี    วัน/เดือน/ป    สถานท่ี   

  ๑    ธันวาคม ๒๕๖๐    มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒  ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

* เยี่ยมชมศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นแนวหนา สถาบันวิทยสิริเมธี ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

ประจําป ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี    วัน/เดือน/ป    สถานท่ี   

  ๑    ธันวาคม ๒๕๖๑    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ๒  กรกฏาคม ๒๕๖๒    

วาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 วาระท่ี  ๔.๑ การ รับ-สง ตัวอยางวิเคราะหทดสอบระหวางเครือขายฯ 

ฝายเลขาฯ ไดแจงใหทราบวา การ รับ-สง ตัวอยางวิเคราะหทดสอบระหวางเครือขายฯ ขณะน้ี หนวยงานท่ีดําเนินการ

รวมกัน ไดแก ศูนยเครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. และศูนยเครื่องมือฯ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ท้ัง ๓ หนวยงานไดดําเนินการแลว เพื่อประโยชนในการดําเนินงานจึงมีการจัดทําแนวทางรวมกันข้ึน ซึ่งในการ

ประชุมมีหนวยงานในเครือขายฯที่สนใจเขารวมการ รับ-สงตัวอยางวิเคราะหทดสอบระหวางหนวยงาน/ศูนยเครื่องมือฯ  ที่

ประชุมจึงมีความเห็นใหมีการจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางรวมกัน ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยบริการวิเคราะห

ทดสอบ สวทช. โดยฝายเลขาฯ จะสงจดหมายเชิญหนวยงานท่ีสนใจเขารวมในลําดับถัดไป 

 วาระท่ี  ๔.๒ คาบริการวิเคราะหทดสอบ 

  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจงวามีการกําหนดเกณฑอัตราคาบริการ

วิเคราะหทดสอบสําหรับหนวยงานในเครือขายฯ โดยคิดอัตราคาบรกิารลดพิเศษ" เปน"เสนอสวนลดคาบริการพิเศษ 25% ใหกับ

หนวยงานในเครือขายท่ีสงตัวอยางมาทดสอบ" 

 วาระท่ี  ๔.๓ หนวยงานเครือขายท่ีมีการนําระบบ EMS ไปใชงาน 

  ฝายเลขาฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา หนวยงานที่นําระบบ EMS ไปใชแลว มีดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร ี

๓. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 



รายงานการประชุมเครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุม ๒ บัวเรศ คําทอง อาคาร ๔๐ ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
__________________________________ 

  

สรุปการประชุมเครือขายศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรประเทศไทย ๕ 

 

๔. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 วาระท่ี  ๔.๔ การแลกเปล่ียนความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ 

  ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. แจงวา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีผานมา สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยและสถาบันมาตรวิทยาใหเกียรติเยี่ยมชมศูนยฯ จากการเยี่ยมชมดูงาน ผูแทนจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีความสนใจในเทคนิคการวิเคราะหทดสอบดานเอมไซม เพื่อเสริม

ความรูความสามารถของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ จึงมีความประสงคท่ีจะสงเจาหนาที่เขาอบรมเทคนิคดังกลาว ณ ศูนยฯ ใน

เดือนมกราคม ๒๕๖๐ และทางศูนยฯ เล็งเห็นวาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีเจาหนาท่ีในสวน

หองปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาที่มีประสบการณและความชํานาญในดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ โดย GC-MS จึงขอ

ความอนุเคราะหสงเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการของศูนยฯ เขาอบรมในเทคนิคดังกลาวเชนกัน โดยท้ังสองหนวยงานจะทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหสงเจาหนาท่ีเขาอบรมตอไป 

  ในการประชุมศูนยเครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสนใจที่จะสงเจาหนาท่ีของศูนยฯ เขารวมการ

อบรมดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบดานเอมไซมของศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. ดวยเชนกัน 

วาระท่ี  ๕ เรื่องอื่น ๆ 

รองศาสตราจารย ดร. ธรณินทร ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝายวิชาการ และดํารงตําแหนงนายกสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศ

ไทย กลาวเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมกิจกรรมของสมาคมฯ ท่ีจะมีการจัดขึ้น เพื่อเผยแพรความรูแกผูสนใจ 

ปดประชุม:  ๑๖.๐๐  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุม 
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