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รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย     รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ประธาน 

๒. รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม   ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓. รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวแก้ว ขจรไชยกูล   ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธ ารง  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๖. นายวิชชา  อ่ิมอร่าม   ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗. นางสาวแพรวไพลิน  กังวานสุระ  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๙. ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ     รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๐. ดร.พุทธพร คล้ายประเสริฐ  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๑. นางสาวณัฐญา เจนกิจสุวรรณ  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๒. รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน ์  ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๓. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๔. นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย  ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๕. นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๖. นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว  ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๗. นายประพล จาระตะคุ   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๘. นางกีรติกร เรืองศรี   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๙. นางบรรศรณ ์บุญญาดา   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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๒๐. นายประสิทธิ์ กุนอก   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒๑. นางสาวชุติมณฑน ์ชูพุดซา  ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒๒. นางสาววิมลพร โสภณ   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒๓. นายโกวิทย์ กฐินใหม่     ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒๔. นายป้องภัยรี มีสมบัติ   ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒๕. รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา         ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๖. นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๗. นายอนุวัฒน์ รัศมีสมศรี   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๘. นายชาญณรงค์ พลับจุ้ย   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๙. นายยุทธยา เข็มจีน   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓๐. ดร.นิทรา  เนื่องจ านงค์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๑. นางสุภัชญา สุทธิวรรณ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๒. นางสาวธนวัน  ม่วงด ี   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๓. นางธนิตา  บุญมี    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๔. นายแสงเพชร  บุญผาง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๕. นายสุชาติ  สุพัฒนาผลาผล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๖. นายนภัสดล  ยิ้มน้อย   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๗. นายอุบล  ระหาญไทย   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๘. นายยงยุทธ บ่อแก้ว   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย  
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓๙. นายจรัล นับเนืองทรัพย์    หัวหน้างานเครื่องมือกลาง กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหดิล 

๔๐. นายนวพล อุดพ้วย   กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

๔๑. นางรพีพรรณ ณ ล าปาง   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๒. นางสาวธัญญรัตน์ ทวีนุต   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๓. นางสาวสุดสวาท เกียรติปรีชา    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๔. นางสาวลลิตา จอมแปง     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๕. นายปรเมศร์ นาแฉล้ม   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๖. นายนที ศิริอุดม    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๗. นายเทพพิทักษ์ ชุ่มมงคล   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๘. นายนิวัฒนา ทาขัด   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔๙. ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์     ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 
๕๐. นางเบญจพร สมจิต   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๕๑. นางพีรดา ภักดีพิน   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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๕๒. นางสาวยุพเรศน์ พัลพัฒน์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๕๓. นางคอลีเยาะ สาแมง   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๕๔. ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕๕. นายอุทัย ไทยเจริญ   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕๖. นางรุสนี กุลวิจิตร   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕๗. ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง   ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๕๘. นางสาวสมพร สาระวัน   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๕๙. นางสาวคัทลียา ยุรยาตร์   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖๐. นางสาวญชาภา ภัททิยพุทธพงธ์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖๑. นางสาวณัฐศิริ วงษ์แสง   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖๒. นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖๓. นายวรภัสม์ แป้นจันทร์   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖๔. ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต   ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๖๕. นายสิทธิพงษ์ กอแก้วปฐมกุล  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๖๖. นางสาวสมลักษณ์ อิทธิสารรณชัย  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสริิเมธี 
๖๗. นายทัศนันท์ อติเทพ   ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสริิเมธี 
๖๘. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๖๙. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗๐. ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๗๑. นายวิฑูรย์ กรรธนะนิตย์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๗๒. นางสาววิบูลวรรณ สร้อยเพชร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๗๓. รศ.ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ  ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๗๔. นางสาวณัฐนันท์ รอดสา   คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๗๕. นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๗๖. ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๗๗. นายณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์   ส านักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๗๘. ดร.จาตุรนต์ ขวัญทองดี   ส านักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๗๙. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ   ส านักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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๘๐. นายพิชัย สนเด้ง    ส านักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๘๑. รศ.กรวลัย พันธุ์แพ   หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๘๒. นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๘๓. นายติวานนท์ เกตษา   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๘๔. นางรัตน์ฐาน์อร อาชีวระงับโรค  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๘๕. ดร.นุษรา สินบัวทอง   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๘๖. นางสาวยุพดี เผ่าพันธุ์   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๘๗. นางสาวจันทรแรม รูปข า  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๘๘. นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๘๙. ศ.ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล  ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ฝ่ายวิจัยคณะเภสัชศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๙๐. ดร.สมภพ  ถมโพธิ์      ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ฝ่ายวิจัยคณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๙๑. ดร.ธนัสถา รัตนะ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๙๒. นางสาวพรพรรณ ลีลาผอง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๙๓. นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๙๔. นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙๕. นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙๖. นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙๗. นายสมหวัง ทองน า   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙๘. นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙๙. นายธนายุทธ สังข์อินทร์   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๐. นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๑. นางสุณิษา แสงเหลา   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๒. นางสาวกุฎากรษ ์ทองจันทร์  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๓. นางสาวยุพิน โสภาราษฎร์  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๔. นางสาวณัฐวิภา จันโทร ิ  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๕. นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๖. นางสาวเบญจพร โคกแปะ  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๗. นายเศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๘. นายประพันธ์ พันตาเอก  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๐๙. นายเกียรติภูม ิกฤตเวทิน  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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๑๑๐. นายอังกูร นุตะศะริน   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๑. นายจันทร์ ปานพรม   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๒. นายวชิรพันธุ์ หาญชาติ  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๓. นางสาวจินตนา มูลตรี   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๔. นางสาวพัทธนันท ์เขินพลกรัง  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๕. นางสาวภณิดา โมคมูล   ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๖. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยเดช  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๗. นางสาวภัทรภา บ ารุงไทยชัยชาญ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๘. นายต้นกล้า อินทร์สว่าง  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑๙. ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์   ผู้อ านวยการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.   

เลขานุการ 
๑๒๐. นางรัศรินทร์ แผ่นทองธราพัฒน์  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.   

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒๑. ดร.รววิรรณ มณีรัตนโชต ิ  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๒. นางพิมพรรณ สุขเนตร์   ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๓. นางสาวมาริสา สัจพันโรจน์  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๔. นางสาวพูนภัทรา สายวานิชย์  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๕. ดร.รตมา ดาดวง        ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๖. ดร.ภาณินี เชษฐ์ประยูร   ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๗. ดร.นุจรินทร์ วะสุกัน     ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๘. นางสาวเก็จแก้ว ก้านลาย     ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๒๙. นางสาวทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๐. นางสาวโรจน์นภา ธารามาศ  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๑. นางสาวปภัสรา คชสาร     ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๒. นางสาวนภสร เจริญเสถียรภาพ  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๓. นายนันทพงศ์ ธิขันติ   ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๔. นายปรเมศวร์ พงษ์จันทร์  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๕. นางสาวละอองดาว สุดหล้า  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ การลงนามขอความเห็นชอบพิจารณารับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) 
 เลขานุการเครือข่ายฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (TSEN) คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง สมาชิกลงนามให้ความเห็นชอบและตอบรับหน่วยงานดังกล่าว เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น ๒๐ หน่วยงาน โดยเลขานุการเครือข่ายฯ ได้แนะน ารายชื่อสมาชิก 
TSEN อย่างเป็นทางการ ข้อมูลดังนี้ 

 แนะน ารายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมใหม่อย่างเป็นทางการ 
๑. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
- รศ.ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ 
- นางสาวณัฐนันท์ รอดสา   
- นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา 

๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 

 แนะน าผู้บริหารใหม่แทนผู้บริหารเดิมที่หมดวาระ 
๑. ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ผศ.ดร.วิชชา อ่ิมอร่าม 
๒. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา 
๓. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง   
 แนะน าหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

๑. ส านักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
- ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ 
- จาตุรนต์ ขวัญทองดี 
- ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ 

๒. ส านักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
- นายพิชัย สนเด้ง  

๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ดร.นุษรา สินบัวทอง 
- น.ส.ยุพดี เผ่าพันธุ์ 
- น.ส.จันทรแรม รูปข า 
- ปิยนันท์ ถนอมชาติ 

๔. ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ฝ่ายวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ดร.สมภพ ถมโพธิ์ 
- ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณเครือข่ายฯ 

 เลขานุการเครือข่ายฯ ได้ชี้แจงเรื่องระเบียบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ว่า
ด้วยระเบียบการเงินของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยให้ด าเนินการตามระเบียบแนบท้ายการเงินของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือ
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วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ได้อนุมัติการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ การวิเคราะห์ทดสอบ การซ่อมบ ารุงรักษาและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของ
เครือข่ายฯ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ข้องเก่ียว 

เลขานุการเครือข่ายฯ รายงานยอดเงินคงเหลือ จ านวนทั้งสิ้น ๒๙๗,๗๔๕.๓๓ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) 

รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ แจ้งในที่ประชุมว่าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ผศ.ดร.อุทัย วิชัย ประธานที่ประชุมเสนอว่าให้เน้นการสนับสนุนเรื่องการอบรมซ่อมบ ารุงเป็นอันดับ
แรก และเรื่องอ่ืนๆ เป็นล าดับถัดไป เลขานุการฯ แจ้งว่าให้แต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามาที่เลขานุการเครือข่ายฯ 
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีกรรมการพิจารณาประกอบด้วย 

๑. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์ 
ศูนยป์ฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๒. ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๓. ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔. รศ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์ ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๕. ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๑.๓ การจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย TSEN ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
แจ้งรายละเอียดการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  TSEN ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๑.๔ การจัดสัมมนา TSEN งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019 
เลขานุการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) แจ้งว่าได้ประสานขอพื้นที่ในการ

จัดนิทรรศการและจัดสัมมนา “งานสัมมนาเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” รวมถึงงานแสดง

เทคโนโลยี เครื่องมือและบริการส าหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้าน เครื่องมือ 

งาน Thailand Lab International 2019 ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ไบเทคบางนา นั้น  

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ได้ร่วมกันเสนอหัวข้อการบรรยาย และส่งตัวแทน
ของแต่ละศูนย์ฯ ให้เป็นวิทยากรส าหรับบรรยายงานสัมมนาดังกล่าว โดยมีหัวข้อการบรรยายและรายชื่อผู้วิทยากร 
ข้อมูลดังนี้ 
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ล าดับ หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย 
๑ แนะน าและทิศทางเครือข่ายศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ 
(ผู้อ านวยการ) 
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
เลขานุการ TSEN 

๒ Characterization of Materials by SEM 
TEM  & NMR : Current trends and 
challenges in sample preparation  
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุด้วย SEM 
TEM & NMR : แนวโน้มและความท้าทายใน
การเตรียมตัวอย่าง 

คุณบุญเหลือ  เงาถาวรชัย   
(เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ประจ าเครื่อง TEM) 
คุณวรรณวิมล  เมฆบุญส่งลาภ   
(เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ประจ าเครื่อง NMR) 
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓ เทคนิคการจัดการระบบ ISO ในองค์กร
การศึกษา 

คุณพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๔ ทิศทางและแนวโน้มการวิเคราะห์ทดสอบ
กัญชา และสารสกัดกัญชา สู่ห้องปฏิบัติการที่
เ ป็ น ส ากล  (Trends of Cannabis Based 
Analytical Testing Laboratory)  

คุณพิมพรรณ สุขเนตร์ 
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) 
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.  

๕ CosNat: The One-Stop Services for 
Cosmetics & Natural Products 
Research, Development and Testing. 

ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม 
ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖ LC-ESI-QTOF: The practical art of 
structural elucidation 
  

ดร.นิทรา เนื่องจ านงค์ 
(นักวิทยาศาสตร์) 
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล า ง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๗ นวัตกรรมระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา-อุทก
ธรณีวิทยา เพื่อการประเมินความเสี่ยงของ
โรคไหม้ในข้าว (Innovation Systems for 
atmospheric-hydrological Conditions 
to Acess Risk of Rice Blast Disease)  
  

ผศ.ดร.ธิดารัตน์  บุญศรี 
(รองหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
นวัตกรรม) 
ศูนย์ เ ครื่ อ งมื อวิ ทย าศาสตร์ เ พ่ื อมาตรฐานและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

๘ ๑๐ เทคนิคพิชิตภาพถ่าย SEM 
  

นายพิชัย สิริแสงสว่าง  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 
หน้า | ๙/๑๓  

 

วาระท่ี ๒  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมเครือข่ายฯ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
เลขานุการเครือข่ายศูนย์ฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมประชุมเครือข่ายฯ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี ๓.๑ รายงานความก้าวหน้า เรื่องการปรับปรุง Website ของหน่วยงานเครือข่ายฯ 
  เลขานุการเครือข่ายฯ ได้รายงานความก้าวหน้างานปรับปรุง Website ข้อมูลดังนี้ 

- แถบบริการวิเคราะห์ทดสอบ>>เครื่องมือวิทยาศาสตร์>>บริการวิเคราะห์ทดสอบจ าแนกตาม
หน่วยงาน ประกอบด้วยรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ TSEN สามารถลิ้งค์ไปยังรายการ
เครื่องมือต่างๆ ได้ 

- แถบบริการวิเคราะห์ทดสอบ>>เครื่องมือวิทยาศาสตร์>>บริการวิเคราะห์ทดสอบจ าแนกตาม
ชื่อเครื่องมือ ประกอบด้วยรายชื่อเครื่องมือทั้งหมดของ TSEN แบ่งหมวดหมู่ตามอักษร A-Z 

- แถบบริการวิเคราะห์ทดสอบ>>เครื่องมือวิทยาศาสตร์>>บริการวิเคราะห์ทดสอบจ าแนก
เครื่องมือตามมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ  ประกอบไปด้วยรายการมาตรฐานการทดสอบทั้งหมดของ 
TSEN สามารถลิ้งค์ไปยังเครื่องมือที่ใช้ทดสอบได้ 

- แถบบริการวิเคราะห์ทดสอบ>>เครื่องมือวิทยาศาสตร์>>บริการวิเคราะห์ทดสอบจ าแนก
มาตรฐานที่ใช้ทดสอบตามชื่อเครื่องมือ ประกอบไปด้วยรายการเครื่องมือทั้งหมด สามารถลิ้งค์
ไปยังมาตรฐานที่ใช้ทดสอบได ้

- แถบบริการวิเคราะห์ทดสอบ>>แถบมาตรฐานทดสอบ ประกอบไปด้วยข้อมูลวิธีการทดสอบที่
เปิดให้บริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม 
๓.๒.๑ กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ (มธ./จุฬาฯ/มข./มอ./วว./มหิดล) 
 กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ได้สรุปประเด็นส าคัญส าหรับการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

๑. นโยบายและพันธกิจของแต่ละหน่วยงานอาจจะแตกต่างกันในด้านการสนับสนุนให้มีการวิจัย แต่
ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นการให้บริการเครื่องมือเป็นหลักและมีการวิจัยบ้าง ทั้งนี้ อาจจะมีลักษณะเป็นการ
ร่วมวิจัยลักษณะที่เป็นผู้ร่วมวิจัยกับคณาจารย์ในแต่ละคณะทั้งภายในและภายนอก 

๒. การวิจัยเชิงพาณิชย์ในมุมมองส าหรับหน่วยงานศูนย์เครื่องมือ จัดว่าอยู่ในส่วนของโอกาสที่อยู่ตรง
กลางระหว่าง งานวิจัยของคณาจารย์สายวิชาการและกลุ่มให้บริการแบบ Routine Service เช่น Central 
lab  

๓. ในแง่ของข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการต่อยอดสู่วิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งมองเป็น ๒ แนวทาง คือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องมือและงานวิจัยตามความถนัดโดยการใช้เครื่องมือ ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจจะ
รวบรวมเพ่ือเป็นฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาไปสู่ Big Data หรือสร้าง Platform ที่ใช้ส าหรับ
รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ เช่น   

- ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์และหรือนักวิจัย เช่น ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
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- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการ รวมไปถึงศักยภาพของแต่ละศูนย์ฯ ในการบริการสอนใน
หลักสูตรที่ส าคัญหรือน่าสนใจ ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีการให้ Certificate แก่
ผู้เข้าร่วมการอบรมในนามของเครือข่ายฯ 
- ความเชี่ยวชาญของการให้บริการทดสอบ และ ความเชี่ยวชาญในเทคนิคการทดสอบต่างๆ ในแต่
ละ parameter ของแต่ละศูนย์ฯ  

การด าเนินการในขั้นต่อไป 
๑. การจัดท า Data Base เป็น Platform ที่จะรวบรวมความสามารถของเครือข่ายไว้ เช่น 

- ข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/อ่ืนๆ ในแต่ละเรื่องที่ช านาญ 
- ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการรับด าเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิจัยเชิง

พาณิชย์ เช่น ความพร้อมในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาคเอกชนในหัวข้อต่างๆ ที่
นักวิทยาศาสตร์ และหรือ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพ่ือต่อยอดในการวิจัย และ
หรือบริการต่างๆ แก่ภาคเอกชนได้ 

๒. การจัดท า Platform หรือ อาจจะเป็นรูปแบบของ Application ต่างๆ ที่จะรวบรวมข้อมูล หรือ 
ปัญหาในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงการค้าที่พบปัญหา และต้องการ Matching กับบุคคล หรือ หน่วยงานที่
มีความสามารถ โดยข้อมูลนี้ จะถูกรวบรวมและกรอกข้อมูลต่างๆ ไว้ในระบบเพ่ือให้หน่วยงาน หรือ 
นักวิจัยที่สนใจสามารถติดต่อและร่วมมือในการวิจัยร่วมกันต่อไปได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๓.๒.๒ กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ (สวทช./มอ./มช./มจธ./วว./บูรพา/มก./

มหิดล/มฟล./มน./ม.ทักษิน/จุฬา/มศว./ม.ศิลปากร/ม.เกษตร/ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/มธ./ม.อุบล/ม.วลัยลักษณ์/ม.
สุรนารี) 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ ได้สรุปประเด็นส าคัญส าหรับการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
๑. รายงานผลการด าเนินงาน Website TSEN  

๑.๑ สืบเนื่องจากประชุมย่อยที่ สวทช. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  เรื่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลใน
การสืบค้นวิธีมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบบน Website TSEN ได้รับข้อมูลจากสมาชิก TSEN 
จ านวน ๙ หน่วยงาน และได้น าขึ้น Website TSEN ในแถบบริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยข้อมูลแถบบริการ
วิเคราะห์ทดสอบ สามารถจ าแนกตามหน่วยงาน จ าแนกตามชื่อเครื่องมือ จ าแนกมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ
ตามชื่อเครื่องมือ 

๑.๒ การรวบรวมรายการมาตรฐานการทดสอบตามเครื่องมือ 
สวทช. จะด าเนินการออกแบบ Form ใน google sheet เพ่ิมเติม โดยเพิ่มรายละเอียด “ได้รับการ

รับรอง/อยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง/อยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือขอการรับรอง/เปิดให้บริการทดสอบตาม
มาตรฐาน/อ่ืนๆ” ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และรวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑.๓ การรวบรวมขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
สวทช. จะด าเนินการรวบรวมและแชร์ข้อมูลการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการ

ทดสอบท่ีทดสอบตามมาตรฐานที่ก าลังเตรียมขอการรับรอง 
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๓. การจัดอบรมข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
มีข้อเสนอให้ทาง สวทช. ด าเนินการจัดอบรมข้อก าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 

17025:2017 (ฉบับใหม่)  
๔. การรวบรวมรายการ Certified Reference Materials ใน TSEN 

สวทช . จะด าเนินการออกแบบ Form ใน google sheet ส าหรับรวบรวมรายการ Certified 
Reference Materials ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และรวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรวบรวมรายละเอียดของ CRM ระบุ วันผลิตและวันหมดอายุ 
รายละเอียดอ่ืนๆ เช่น ความเข้มข้น, Uncertainty, Lot เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในการ
ใช้ CRM ของศูนย์เครื่องมือแหล่งของ CRM (ใกล้หมดอายุ) และ TSEN 
๕. การเป็นที่ปรึกษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูล Assessor / Auditor ภายใน TSEN โดยรวบรวมรายชื่อจัดเก็บใน shared Drive 
๖. การท า Inter-laboratory Comparison  

รวมรวมหน่วยงานที่ขอการรับรองในขอบข่ายเดียวกันและร่วมกันท า Inter-laboratory comparison 
ในขอบข่ายเดียวกัน โดย ดร.จรัญ ยะฝา จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเสนอแนะว่า ในส่วนของ TSEN 
หากรวมหน่วยงานที่มีความต้องการจะท า Inter-laboratory comparison แล้ว ทาง มว. จะเป็น
หน่วยงานที่เตรียมวัสดุ/ตัวอย่าง และประเมินผลการทดสอบให้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๓.๒.๓ กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ (มข./มอ./มฟล.) 
 กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ ได้สรุปประเด็นส าคัญส าหรับการด าเนินงานต่างๆ 
ดังนี้ 

ศูนย์เครื่องมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไดด้ าเนินการจัดท าข้อมูลในแชร์ Drive และรวบรวมรายการ
ครุภัณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอสมาชิกเครือข่ายฯ Update ข้อมูลครุภัณฑ์ 
เช่น ชื่อครุภัณฑ์และราคา ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับการตั้งราคากลางของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยการ
ด าเนินการต้องค านึงถึงระเบียบพัสดุ ระเบียบการจัดซื้อและกฎหมาย เป็นหลัก นอกจากนี้ได้เสนอประเด็น
อ่ืนๆ ดังนี้ 

๑. แชร์สเปคเครื่องมือเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีการอัพโหลดจัดซื้อแล้วลงใน Drive TSEN 
๒. ด าเนินการแนบไฟล์สเปคที่ใช้ในการประกาศจัดซื้อ (รูป สเปค ราคากลาง) ในเว็บ TSEN  
๓. Update ครุภัณฑ์ สเปค ราคากลาง ให้เครือข่ายศึกษาร่วมกันหรือสามารถใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการซื้อได้  
๔. ท าการบันทึกข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ือน าข้อมูลที่

เป็นราคากลางมาใช้ร่วมกันในเครือข่ายได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒.๔ กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านสามารถของห้องปฏิบัติการ (สวทช./มช./มวล./มจธ./มทส.) 
กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านสามารถของห้องปฏิบัติการ ได้สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างในด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
ต่างๆ ผศ.ดร.อุทัย วิชัย จึงเสนอให้น าฐานข้อมูลเครื่องมือของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่บน Website TSEN 
นั้น น าไปเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิจัย) เพ่ือให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและภาระกิจ
ของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลและความจะเป็น เช่น ป้องกัน
การซื้อเครื่องมือซ้ าซ้อน วัตถุประสงค์ต่องานวิจัยและงานบริการ ท าให้ง่ายต่อการของบประมาณในการซื้อ
เครื่องมือต่อไป  

มติที่ประชุม 
๑. ให้แต่ละหน่วยงานน าส่งข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ครบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
๒. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย จะน าเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิจัย) เพ่ือพิจารณา 

๓.๒.๕ กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (มฟล./มทส./สวทช.) 
กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลดังนี้ 

1. การจัด Workshop การจัดท า SOP ของห้องปฏิบัติการ 
ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัด SOP workshop แล้วในการประชุม TSEN ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2. ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ISO 45001, มอก 2677 จาก TSEN 
มติที่ประชุม เป็นการให้นโยบายการอบรมด้านความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุมแต่ละครั้ง และให้แต่ละมหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาการจัดอบรมหรือน าพัฒนาต่อ
ยอดภายในมหาวิทยาลัยแล้วน าองค์ความรู้และข้อเสนอแนะมาน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินการ
ครั้งถัดไป 

3. จดัประชุมกลุ่มสัญจรเพ่ือการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
มติที่ประชุม ในการประชุม TSEN กลุ่มย่อยแต่ละครั้งในกลุ่มความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เพ่ิมวาระ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการทุกครั้ง 

4. ให้มีการหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของ
ห้องปฏิบัติการ จาก TSEN 

5. ได้ด าเนินการจัดท า Line กลุ่ม TSEN Safety แล้วและเริ่มแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการใน Line กลุ่ม 

ข้อเสนอแนะอ่ืน  
- เสนอให้ในการจัดประชุม TSEN แต่ละครั้งอยากให้มีการจัดสรรเวลาในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 
- เสนอให้มีการเพิ่มหัวข้อการบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
- เสนอให้มีการสรรพ้ืนที่หน้า website ของ TSEN เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

หรือหน่วยงานในเครือข่าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒.๖ กลุ่มซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนา
บุคลากร (มอ./สวทช./มช./มฟล./จุฬาฯ/มทส.)  
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ได้ เสนอให้จัดการฝึกอบรม  workshop การซ่อมบ ารุงเครื่อง GC และ HPLC อย่างละ ๑ วัน ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับทราบและอนุมัติ  

วาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณา 
 วาระท่ี ๔.๑  แนวทางการผลักดันการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มย่อยให้สัมฤทธิ์ผล 
 เลขานุการเครือข่ายฯ เสนอว่าเราควรผลักดันให้กิจกรรมของกลุ่มย่อยด าเนินการโดยให้เงินสนับสนุนจาก
เครือข่ายฯ แทนการใช้เงินของหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงาน โดยให้ด าเนินการตามระเบียบการเงิน
ของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๔.๒  การเลือกรองประธานเครือข่ายฯ แทนรองประธานที่เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งประธาน  
เลขานุการเครือข่ายฯ ได้น ารายงานการประชุม จากการประชุมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วาระที่ ๓.๒ เลือกประธานเครือข่ายและรองประธานเครือข่าย วาระด าเนินงาน ๒ ปี และเมื่อประธานหมดวาระ 
รองประธานขึ้นด ารงต าแหน่งแทน ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบมติจากการประชุมดังกล่าว และมีมติให้ ผศ.ดร.อุทัย 
วิชัย ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเครือข่ายฯ และได้มีการน าเสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรองประธานเครือข่ายฯ 
จ านวน ๔ ท่าน และได้มีการลงคะแนนลับ ในการเลือกรองประธานเครือข่ายฯ 

 ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต ผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (จ านวน ๑๓ เสียง) 

 ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จ านวน ๑ เสียง) 

 รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (จ านวน ๑ เสียง) 

 รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(จ านวน ๓ เสียง) 

 มติที่ประชุม ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานเครือข่าย ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง 
จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 
 การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
ผู้จดรายงานการประชุม  นางสาวละอองดาว สุดหล้า 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ 


