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รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคาร Admin 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำและวิเครำะห์สมบัติของวัสดุ 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ประธาน 

๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุทัย วิชัย  รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและแผนคณะวิทยำศำสตร์ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
รองประธาน 

๓. นำยภัทธำวุธ มนต์วิเศษ   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๔. นำงปรำณี บุญวัฒน์   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๕. นำงสำวนันทวัน เนียมหอม  ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๖. นำยศักรินทร ์บุญล  ำ   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๗. นำงสำววำสินี ธรรมสถิต   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๘. นำงสำวณัฐพร มำนะประดิษฐ์  ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๙. นำงสุดใจ ผุดผำด   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๑๐. นำยวัชระ สิริพิพัฒน์กุล   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๑๑. นำยวีรยุทธ อินบุญมำ   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๑๒. นำยสัญญำ มีสิม    ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๑๓. นำงสำวณัฐนันท์ รอดสำ   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๑๔. นำงสำวธนำภรณ์  มำศวรรณำ  ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๑๕. นำงสำววีรนุช  เกษอุดม   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  
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สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
๑๖. ผศ.จุฬำลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
๑๗. นำงรุสนี กุลวิจิตร   ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
๑๘. นำยอุทัย ไทยเจริญ   ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
๑๙. นำงสกำวพรรณ อภิสรำพงษ์สกำว  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๐. นำยป้องภัยรี มีสมบัติ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๑. นำยโกวิทย์ กฐินใหม่   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๒. นำงสำวกรรณิกำร์ กันทะวงศ์  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๓. นำยประพล จำระตะคุ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๔. นำงกีรติกร เรืองศรี   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๕. นำงบรรณศรณ์ บุญญำดำ  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๖. นำยอ ำนวย ทีจันทึก   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๗. นำยประสิทธิ์ กุนนอก   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๘. นำยศรำวุธ ตั่นเล่ง   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๒๙. นำยชัยรัตน์ ปฏิน   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๓๐. นำงสำวฉวีวรรณ แสงสว่ำง  ศูนย์บริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๓๑. นำงสำวพุทธพร คล้ำยประเสริฐ  ศูนย์บริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๓๒. นำงสำวอิสยำภรณ์ ประสำรกุลนันท์ ศูนย์เครื่องมือ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
๓๓. นำงสำวสำวิณี นำสมภักดิ์  ศูนย์เครื่องมือ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
๓๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชำ บุญจูง  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
๓๕. นำงสำวสมพร สำระวัน   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
๓๖. นำงสำวคัทลียำ ยุรยำตร์   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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๓๗. นำงสำวญชำภำ ภัททิยพุทธพงษ์    ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
๓๘. นำงสำวณัฐศิริ วงษ์แสง   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
๓๙. นำงสำวเบญจกำญจน์ สุร ำไพ  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
๔๐. ผศ.ดร. ภูวดล บำงรักษ์   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๑. นำงเบญจพร สมจิต   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๒. นำงพีรดำ ภักดีพัน   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๓. นำงณฐมน นุ่นรักษำ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๔. นำงกำญจุรีย์ ว่องไวยรัตนกุล  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๕. นำงคอลีเยำะ สำแมง   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๖. นำยชุมพล คงนคร   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๗. นำยฮำล์ม ดอเลำะ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๘. นำยวัฒนำ ชฎำกรณ์   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๔๙. นำยจรัล นับเนืองทรัพย์   งำนเครื่องมือกลำง มหำวิทยำลัยมหิดลศำลำยำ 
๕๐. นำงสำวธนัญญำ ศูนย์คุ้ม   งำนเครื่องมือกลำง มหำวิทยำลัยมหิดลศำลำยำ 
๕๑. นำยชวลิต ทำคุณ   งำนเครื่องมือกลำง มหำวิทยำลัยมหิดลศำลำยำ 
๕๒. นำงสำวจิรัฏฐ์ ลัดดำวัลย์   งำนเครื่องมือกลำง มหำวิทยำลัยมหิดลศำลำยำ 
๕๓. ผศ.ดร.สยำม ภพลือชัย   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๕๔. นำยอิทธิพล จันทร์ปัน   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๕๕. นำยปรเมศร์ นำแฉล้ม   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๕๖. นำงสำวฐิญำภัณณ์ นพคุณ  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๕๗. นำยธวัชชัย ทรำยขำว   ศูนยเ์ครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๕๘. นำงสำวอัญชลี เขื่อนเพชร  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๕๙. นำงเพชรนภำ พร้อมสุข   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
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มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๖๐. นำงสำวลลิดำ จันทร์แจ่ม   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๖๑. นำยนที ศิริอุดม    ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๖๒. นำยสถิตพันธ์ ตำทรัพย์   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
๖๓. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง   สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
๖๔. นำงสำวจุฑำทิพย์ ชูช่วย   สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
๖๕. ดร.ภำณุพันธ์ ลิมปรยำพร  ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
๖๖. นำยวิฑูรย์ วรรธนะนิตย์   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
๖๗. นำงสำววิบูลวรรณ สร้อยเพชร  ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
๖๘. นำงหิรัญรัตน์ สุวรรณนที   ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
๖๙. นำงสำวสุธีกำนต์ สิงห์นิยม  ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
๗๐. นำงสำวกรวลัย พันธุ์แพ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗๑. นำยพินิจนันท์ รุทธนำนุรักษ์  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗๒. นำงรัตน์ฐำน์อร อำชีวระงับโรค  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗๓. นำยติวำนนท์ เกตษำ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗๔. นำยจิณณวัตร มำละดำ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗๕. นำยมำรุต พวงสุดรัก   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗๖. นำงสำวภูณิศรำ ลิ มนนทกุล  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๗๗. นำงสุขุมำภรณ์ กระจ่ำงสังข์  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๗๘. นำงสำวธนวัน ม่วงดี   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๗๙. นำงสุภัชญำ สุทธิวรรณ   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๐. ดร.นิทรำ เนื่องจ ำนง   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๑. นำงประกำยทิพย์ กิติคุณ   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๒. นำงสำวสิริพร เสนะจ ำนง   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๓. นำงธนิตำ บุญมี    คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๔. นำงแสงเพชร บุญผำง   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๕. นำยสุชำติ สุพัฒนผลำผล   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๖. นำยนภัสดล ยิ มน้อย   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๗. นำยอุบล ระหำญไทย   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
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๘๘. ดร.สรำวุธ สัตยำกวี   คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๘๙. นำงอำรี ทองทุ่ง    คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๙๐. นำยยงยุทธ บ่อแก้ว   กองกำรวิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๙๑. ว่ำที่ร้อยโท ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ  กองกำรวิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๙๒. นำยปิยะพงษ์ สอนแก้ว   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๓. นำยชำญนรงค์ พลับจุ้ย   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๔. นำงสำวภัทรพร คงมี   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๕. นำงสำวปวีณำ ชูช่วย   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๖. นำยอนุพนธ์ แก้วมณีวัฒน์  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๗. นำยด ำรง อำด ำ    ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๘. นำยชนำวีร์ บัณฑิต   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๙๙. นำงสำวกรกนก สิงหนุ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๑๐๐. นำงสำวสุกัญญำ คุณแก้วอ้อม  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๑๐๑. ผศ.ดร.ธนัสถำ  รัตนะ   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๐๒. ดร.สรำยุทธ  เวชสิทธิ์   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๐๓. นำยชำติชำย  มำลำพงษ์  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๐๔. นำงสำวพรพรรณ  สีลำผอง  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๐๕. นำงสำวสุติรัตน์  ปุ่นประเสริฐ  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๐๖. ผศ.ดร.วิชชำ อิ่มอร่ำม   ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๐๗. นำงสำวพรทิพย์ บุญมหำมงคล  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๐๘. นำงสำวแพรวไพลิน กังวำนสุระ  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๐๙. นำงสำวภัสรำ นวะบุศย์  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๑๐. นำยสำธิต ประเสริฐมำนะกิจ  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๑๑. นำยพิชัย สิริแสงสว่ำง   ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๑๒. ผศ.ดร.พ.ต.ท.ธิติ มหำเจริญ  คณะนิติวิทยำศำสตร์ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
๑๑๓. นำยสหรัฐ ธีระคัมพร   ส ำนักพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์  

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
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๑๑๔. ดร.ชุติมำ เอ่ียมโชติชวลิต  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๑๕. นำยวิรัช จันทรำ   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๑๖. นำงสำววดี วิชัยดิษฐ์   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๑๗. นำงสำวสิริรัตน์ ถำวรรัตน์  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๑๘. นำยอำณัติ หำทรัพย์   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๑๙. นำยวิจิตร รัตนถำวรกิติ  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๐. นำงร ำไพ สุขกลับ   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๑. นำงสำวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๒. นำงดวงพร อุนตระกูล   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๓. ว่ำที่ร.ต.สุเทพ จอยเอกำ  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๔. นำยนำรถพล บัวอ ำไพ   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๕. นำยพรศักดิ์ ทัศนรำพันธ์  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๖. นำงพัชนี เทพนุ้ย   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๗. ว่ำทีร.ต.สิทธิพงษ์ กอแก้วปฐมกุล สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๘. นำงทิพยำ จุลหวี ฟอร์จูน  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๒๙. นำยศิวะ  สิทธิพงษ์   สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๓๐. นำงสำวขวัญใจ มีนิสสัย  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๓๑. นำงสำววำรุณี ฟำงทวำนิช  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๓๒. ดร. อัญชนำ พัฒนสุพงษ์  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๓๓. นำงสำวศิโรรัตน์ ตั งสถิตพร  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
๑๓๔. ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์   ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช.   

เลขานุการ 
๑๓๕. นำงรัศรินทร์ แผ่นทองธรำพัฒน์  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช.   

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓๖. นำงพิมพรรณ สุขเนตร์   ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๗. นำงสำวมำริสำ สัจพันโรจน์  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๘. นำงสำววรำภรณ์ ภิญโญ  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๓๙. นำงสำวสนิรัสมิ์ แสงเมือง  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๐. นำงสำวอริสรำ ประทีป  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๑. นำยดลวัฒน์ ดีสม   ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๒. นำยเกษม เจริญรัตน์   ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๓. นำงสำวณัฐสุดำ ปำลวัฒน์  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๔. นำยนำยนันทพงศ์ ธิขันติ  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๕. นำยปรเมศวร์ พงษ์จันทร์  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๖. นำยดนัย ศรีรื่นเริง   ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
๑๔๗. นำงสำวละอองดำว สุดหล้ำ  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ แนะน าหน่วยงานที่เข้าร่วมใหม่อย่างเป็นทางการ 
 เลขำนุกำรเครือข่ำยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยฯ (TSEN) อย่ำงเป็น
ทำงกำร ได้แก่  

- ส ำนักพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
นำยสหรัฐ ธีระคัมพร    

 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณเครือข่ายฯ 
เลขำนุกำรเครือข่ำยฯ รำยงำนยอดเงินคงเหลือ จ ำนวนทั งสิ น ๓๙๗,๗๔๕.๓๓ บำท (สำมแสนเก้ำหมื่นเจ็ด

พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้ำบำทสำมสิบสำมสตำงค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๒ 
 เลขำนุกำรเครือข่ำยฯ ชี แจงรำยรับ-รำยจ่ำย ของบัญชีเครือข่ำยฯ ดังนี  

๑. รำยรับจำกกำรจัดนิทรรศกำรและบรรยำยสัมมนำงำนประชุม TSEN ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๙ 
หน่วยงำน จ ำนวนทั งสิ น ๓๕๘,๐๐๐ บำท (สำมแสนห้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 

๒. ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำนประชุม TSEN ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ จ ำนวนทั งสิ น ๒๗๕,๖๓๘ บำท (สองแสนเจ็ดหมื่น
ห้ำพันหกร้อยสำมสิบแปดบำท) 

๓. ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ HPLC และ GC ณ ส ำนักเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำนวน ทั งสิ น ๑๗,๒๘๙ บำท (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้ำบำท) 

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี จ ำนวนทั งสิ น ๔๙๖,๕๕๗.๖๙ บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นหกพันห้ำร้อยห้ำสิบ
เจ็ดบำทหกสิบเก้ำสตำงค์)   

 มติที่ประชุม  รับทรำบ 

วาระท่ี ๒  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมเครือข่ายฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
เลขำนุกำรเครือข่ำยศูนย์ฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำแก้ไขและรับรองรำยงำนกำรประชุมประชุมเครือข่ำยฯ 

ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม 

 
วาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม  

๓.๑.๑ กลุ่มวิจัยและบริการเชิงพาณิชย์  
รำยชื่อหน่วยงำนผู้เข้ำประชุม ดังนี  มวล., มจธ., วว., มทษ., มน., มธ., มก., มบ., สจล., สวทช. 
สรุปสาระการประชุม 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม สำมำรถแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน 
๑. กำรรับงำนวิจัย/รับจ้ำงวิจัย 
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๑.๑ ขึ นกับภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน/แลกเปลี่ยนข้อมูล/ร่วมวิจัยกันได้ในอนำคต 
๑.๒ รองรับงำนวิจัยกลุ่ม S-Curve และงำนวิจัยเชิงบูรณำกำร 

 กำรด ำเนินกำรต่อไป 
- ขึ นกับนโยบำยของแต่ละหน่วยงำนว่ำจะสำมำรถรองรับกำรร่วมมือในอนำคตได้หรือไม ่

๒.  กำรบริกำรวิเครำะห์ทดสอบ 
๒.๑ เสนอให้มีกำรบริกำรวิเครำะห์ทดสอบ (ISO/IEC 17025) ในขอบข่ำยที่มี impact เช่น 
วิเครำะห์ทดสอบโลหะหนักและสำรตกค้ำง รองรับงำนด้ำน GAP เกษตรอินทรีย์ให้มีทั่วประเทศ 
เป็นต้น 
๒.๒ กำรสร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 กำรด ำเนินกำรต่อไป 
- จัดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลส ำหรับขอบข่ำยกำรรับรองที่มี impact  
- จัดกำรฝึกอบรมเพ่ิมควำมสำมำรถผู้ปฏิบัติงำน 

๓.  กำรบริกำรวิชำกำร 
    ๓.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในส่วนของวิชำปฏิบัติกำรแก่โรงเรียนมัธยมต่ำงๆ  
    ๓.๒ กำรจัดกำรสอนแก่ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรมสอนกำรใช้งำนเครื่องมือขั นสูงแก่

ภำคอุตสำหกรรม  
 กำรด ำเนินกำรต่อไป 

- ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรจัดท ำหลักสูตรแก่โรงเรียนและโรงงำนต่ำงๆ  
- สวทช. จะด ำเนินกำรปรับรูปแบบฟอร์มและส่งให้เครือข่ำยลงข้อมูลใหม่ โดยก ำหนดส่งก่อนกำร

ประชุมครั งหน้ำอย่ำงน้อย ๑ เดือน 
 

๓.๒.๒ กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์  
รำยชื่อหน่วยงำนผู้เข้ำประชุม ดังนี  สวทช., มอ., มช., มจธ., วว., มบ., มก., มม., มฟล., มน., มทษ., ม.

จุฬำ, มศว., มศก., CRA, มธ., ม.อบ., มวล., มทส., สจล. 
สรุปสาระส าคัญ  
๑. กำรรวบรวมข้อมูล Assessor / Auditor ภำยใน TSEN 

ที่ประชุมเสนอให้ปรับรูปแบบฟอร์มที่ใช้ โดยเพิ่มรำยละเอียดดังนี  
- เพ่ิมสำขำที่ Assessor สำมำรถตรวจประเมินได้  

 - เพ่ิมลักษณะกำรตรวจเป็นเชิงระบบหรือเชิงวิชำกำร  
 - แยกเป็น Auditor หรือ Assessor 

๒. กำรรวบรวมรำยกำร Certified Reference Materials ในฐำนข้อมูล TSEN 
- เสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม โดยกรอกข้อมูล ชื่อสำร วันหมดอำยุ รำยชื่อผู้ประสำนงำน 
เบอร์โทรศัพท์ และใช้กำรอัพโหลด COA แทนกำรลงข้อมูลอื่นๆ  
- ประเด็นปัญหำเรื่องสิทธิ์กำรอัพเดทและลบข้อมูลของ google sheet ต้องกำรหำแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลอื่น นอกเหนือจำก google sheet  
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- สวทช. จะด ำเนินกำรปรับรูปแบบฟอร์มและส่งให้เครือข่ำยลงข้อมูลใหม่ โดยก ำหนดส่งก่อน
กำรประชุมครั งหน้ำอย่ำงน้อย ๑ เดือน 

๓. กำรจัดท ำ Inter-Laboratory Comparison   
เสนอให้จัดท ำ google form เพ่ือกรอกข้อมูลควำมต้องกำร และขอบข่ำยที่สนใจของ

ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ โดยประกอบไปด้วยหัวข้อ  
 - ผลิตภัณฑ์  
 - Parameter 
 - ช่วงกำรวัดที่ต้องกำร 
 - วิธีทดสอบ / มำตรฐำน 
 - สถำนะของขอบข่ำยที่สนใจ (ได้รับกำรรับรองแล้ว, ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง และเปลี่ยน 

       เวอร์ชั่นของกำรรับรอง) 
๔. กำรจัดอบรมข้อก ำหนด ISO/IEC17025:2017 

รำยละเอียดกำรจัดงำน 
 - สถำนที่จัด : สวทช. 
 - วิทยำกร : ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 - จ ำนวนผู้อบรม : ๖๐-๘๐ คน  
 - ช่วงเวลำ : ต้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓  

- ผู้เข้ำอบรมต้องกำรใบ Certificate จำกกำรอบรม  

๕. สอบถำมควำมต้องกำรและค ำแนะน ำ จำกสมำชิกในเครือข่ำย 
- ม.อุบล ขอค ำแนะน ำเนื่องจำกปีนี จะมีกำรยื่นขอ ISO/IEC:17025 ในหัวข้อโลหะหนักในน  ำ

ผิวดิน, โลหะหนักในน  ำผิวดินและโปรตีนในอำหำรสัตว์ 
- ที่ประชุมเสนอให้มีกำรแยกประเด็นของค ำแนะน ำให้เหมำะสมกับกำรแบ่ง ผู้ที่ไม่เคยยื่นขอ

กำรรับรอง, ผู้ที่ต้องกำรขยำยขอบข่ำย และผู้ที่ต้องกำรเปลี่ยนเวอร์ชั่น 
- ให้ใช้ช่องทำงไลน์กลุ่ม เพ่ือสอบถำมข้อสงสัยต่ำงๆ ซึ่งทำงผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจะ

ช่วยกันตอบข้อสงสัยดังกล่ำวต่อไป 
๖. สร้ำงช่องทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ถำม-ตอบ นอกเหนือจำกทำงไลน์  

- ให้มีกำรเปิด Web board เพ่ือถำม–ตอบข้อสงสัยต่ำงๆ และยังสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่ำงๆ ไว้ได้  

๗. ประเด็นปัญหำอื่น ๆ  
- ให้มีกำรเสนอหัวข้อ และประเด็นปัญหำที่จะใช้ในกำรประชุมก่อนกำรประชุมเครือข่ำย 
- เปิดช่องทำงในกำรร้องขอเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขหรือหำควำมร่วมมือ เช่น พัฒนำและ

เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เครื่องมือ  
- สวทช. จะด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำมทำงเครือข่ำยก่อนกำรประชุมทุกครั ง  
- กำรแจ้งประเด็นปัญหำ สำมำรถแจ้งควำมต้องกำรผ่ำนทำงไลน์กลุ่ม เพ่ือหำแนวทำงต่อไป  
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๓.๒.๓ กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์  
รำยชื่อหน่วยงำนผู้เข้ำประชุม ดังนี  มข., มอ., มฟล., มช., มวล., มทส., วว., มน., มก., สวทช. 

สรุปสาระส าคัญ  
 ๑. กำรจัดกำรควำมรู้ 

- กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มให้ TOR มีประสิทธิภำพมำกขึ น 
- เงื่อนไขเพ่ิมเติมที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของ TOR เช่น กรณีเครื่องมือเสีย ควรมีเครื่องมือ
มำทดแทนกำรใช้งำนระหว่ำงกำรซ่อม ค่ำปรับในกำรซ่อม กำรเปลี่ยนเครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็น
ตัวใหม่ หำกเกิดอำกำรเสียหำยหรือใช้งำนไม่ได้เกิน ๒ ครั ง เป็นต้น   
- ข้อยกเว้นที่ต้องทรำบในกำรเขียน TOR อ้ำงอิงจำกระเบียบหรือข้อปฏิบัติจำกกรมบัญชีกลำง เช่น 
ห้ำมระบุชื่อประเทศ ผู้ผลิต ซึ่งต้องมีกำรอัพเดทข้อมูลข้อก ำหนดหรือข้อบังคับฉบับล่ำสุดเสมอ 

๒. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเครื่องมือ 
แบ่งปันข้อมูลรำยละเอียดเชิงลึก ทั งประสิทธิภำพ รำคำของเครื่องมือ เพ่ือสร้ำงอ ำนำจกำร

ต่อรองกับผู้จัดจ ำหน่ำยให้ผู้ที่ต้องกำรข้อมูลติดต่อโดยตรงกับผู้ที่ เคยจัดซื อมำก่อนหน้ำ 
เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
กำรท ำ Blog แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกลุ่ม TSEN ควรเป็นข้อมูลที่สำมำรถแชร์

ไดใ้นสำธำรณะหรือข้อมูลที่สำมำรถแบ่งปันเฉพำะสมำชิกกลุ่ม TSEN  
๔. หัวข้อที่จะหำรือในกำรประชุมครั งต่อไป  

- กำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดหำครุภัณฑ์ 
กำรเขียน TOR พรบ. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจเป็นกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญของแต่ละศูนย์เครื่องมือ มำ
บรรยำยให้ควำมรู้  

- จัด KM กำรจัดท ำกระบวนกำรตรวจสอบหลังกำรจัดซื อเครื่องมือและครุภัณฑ์ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดซื อในครั งต่อไป 

๓.๒.๔ กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านสามารถของห้องปฏิบัติการ  

รำยชื่อหน่วยงำนผู้เข้ำร่วมประชุม ดังนี  สวทช., มช., มวล., มจธ., มทส., วว., สจล., ม.อุบล, มก., มน. 
สรุปสาระส าคัญ  
๑. ม.นเรศวร จะเป็นผู้น ำร่องกำรจัดท ำแบนเนอร์ (  banner) รูปแบบกำรโฆษณำควำมเชี่ยวชำญด้ำน

งำนบริกำรวิเครำะห์ทดสอบ บนหน้ำ Website TSEN เพ่ือน ำเสนองำนบริกำรด้ำนควำมเชี่ยวชำญ
ของแต่ละหน่วยงำนบน Website TSEN 

๒. ม.นเรศวร จะจัดท ำ Form google sheet แบบสอบถำมควำมเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะส ำหรับ
กำรปรับปรุง Website TSEN 

 ๓.๒.๕ กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
รำยชื่อหน่วยงำนผู้เข้ำร่วมประชุม ดังนี  มฟล., มทส., มวล., สวทช., สจล., มน., ม.อบ., มก., วว., มธ., มบ. 

สรุปสาระส าคัญ 
๑. ขอจัดกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย มอก. ๒๖๗๗ และดูงำนด้ำน Bio Safety ก่อนกำร

ประชุมครั งถัดไป ๑ วัน มอบหมำยให้ สวทช. เป็นผู้ประสำนงำนไปยัง มจธ. (ผู้จัดกำรประชุม 



 
หน้า | ๑๑/๑๓  

 

TSEN ครั งถัดไป) โดยศูนย์เครื่องมือที่มีควำมพร้อมและได้รับกำรรับรองทำงด้ำนควำมปลอดภัย 
เช่น ศูนย์เครื่องมือ มอ. คณะเภสัช มอ. และ ศูนย์เครื่องมือจุฬำฯ 

๒. เสนอให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร เสนอให้มีกำร
จัดสรรพื นที่หน้ำ Website ของ TSEN เพ่ือประชำสัมพันธ์ด้ำนควำมปลอดภัยของแต่ละหน่วยงำน
ในเครือข่ำย เช่น กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและข่ำวประชำสัมพันธ์ด้ำนควำมปลอดภัย 

๓. เห็นควรให้สิทธิ์กำรขอเพ่ิมข้อมูลประชำสัมพันธ์ด้ำนควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัยหรือ
หน่วยงำนในเครือข่ำย ด้วยตัวสมำชิกกลุ่มควำมปลอดภัยเอง 

๔. ให้แต่ละหน่วยงำนมี KM กรณีศึกษำของแต่ละหน่วยงำน 
๕. เสนอให้มีกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยของแต่ละหน่วยงำนให้เป็นฐำนข้อมูลกลำง โดย

ข้อมูลนั น ต้องไม่เป็นข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ ไม่เป็นควำมลับ เช่น SOP เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็
ตำมข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นควำมลับให้ขอโดยตรงไปยังแต่ละหน่วยงำน 

๖. ในกำรประชุมครั งต่อไปให้แต่ละหน่วยงำนมำอัพเดต เรื่องควำมปลอดภัยของแต่ละหน่วยงำนที่
ได้ลงมือปฏิบัติและเตรียมควำมพร้อม 

๓.๒.๖ กลุ่มซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร  
รำยชื่อหน่วยงำนผู้เข้ำร่วมประชุม ดังนี  มอ., สวทช.,  มทส., สจล., มธ., มฟล., มน., มวล., วว.  
สรุปสาระส าคัญ 

๑. จำกกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง HPLC และ GC ในวันที่ ๙-๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓    
ที่ผ่ำนมำนั น มีระยะเวลำที่น้อยเกินไป ท ำให้ไม่สำมำรถถ่ำยทอดเนื อหำทั งในภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติได้อย่ำงเต็มที่ 
จึงมีแนวทำงในกำรจัดอบรมครั งต่อไป โดยแบ่งกำรจัดอบรมเป็น ๒ ส่วนดังนี  

– ส่วนที่ ๑ จัดอบรมทฤษฎหีลักกำรท ำงำนเครื่อง GC และ HPLC ที่ สวทช. เป็นระยะเวลำ ๑ วัน 
– ส่วนที่ ๒ จัดอบรมกำร Operate เบื องต้น ระยะเวลำ ๒ วัน, ลง Workshop กำรซ่อม

เครื่องมือที่ใช้งำนจริง ระยะเวลำ ๒ วัน จ ำนวนทั งหมด ๔ วัน 
๒. เสนอให้ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำอนุมัติให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมตำมระยะเวลำ 

เพ่ือให้บุคลำกรของหน่วยงำนได้รับเนื อหำที่ครบถ้วน และสำมำรถซ่อมบ ำรุงเครื่องมือภำยใน
หน่วยงำนของตนเองได้ 

มติที่ประชุม   กำรประชุม ๖ กลุ่มย่อย 
๑. ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รับหน้ำทีป่ระสำนงำนกับสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย เพ่ือหำแนวทำงในกำรขอใบ Certificate และกำรจัดอบรมข้อก ำหนด ISO/IEC17025:2017  
๒. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย รับหน้ำที่เป็นผู้จัดท ำ Page Facebook หรือ Group Facebook เพ่ือเป็นช่อง

ทำงกำรหำรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หรือแบ่งปันข้อมูลต่ำงๆ ของกลุ่มย่อยในเครือข่ำยฯ 
๓. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย จะเป็นผู้น ำร่องกำรจัดท ำแบนเนอร์ (  banner) รูปแบบกำรโฆษณำควำมเชี่ยวชำญ

ด้ำนงำนบริกำรวิเครำะห์ทดสอบ บนหน้ำ Website TSEN เพ่ือน ำเสนองำนบริกำรด้ำนควำมเชี่ยวชำญของแต่ละ
หน่วยงำนบน Website TSEN 

๔. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย จะจัดท ำ Form google sheet เพ่ือแบบสอบถำมควำมเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ส ำหรับกำรปรับปรุง Website TSEN เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกิจกรรมภำยในกลุ่มย่อย เช่น 
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๔.๑ กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรและวิธีวิเครำะห์ ต้องกำรให้เปิด Web Board ส ำหรับ ตอบ-
ถำม ข้อสงสัยและสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
๔.๒ กลุ่มบริหำรจัดกำรควำมรู้กำรจัดหำครุภัณฑ์ ต้องกำรให้ท ำ Blog เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรจัดหำครุภัณฑ์ 
๔.๓ กลุ่มควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร ต้องกำรมีพื นที่หน้ำ Website เพ่ือประชำสัมพันธ์งำน
ด้ำนควำมปลอดภัยของแต่ละหน่วยงำนในเครือข่ำยฯ 

๕. กำรพิจำรณำให้สิทธิ์เพ่ิมข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์หน้ำ Website TSEN ด้วยตัวเองนั น เลขำ
เครือข่ำยฯ ได้ชี แจงถึงกำรให้สิทธิ์แต่ละหน่วยงำนเข้ำอัพเดทข้อมูลใน Website ได้เอง แล้วเกิดควำมผิดพลำดท ำให้ 
Website เสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ จึงแจ้งสมำชิกเครือข่ำยให้ส่งข้อมูลกำรอัพเดทมำให้ สวทช . เป็นผู้อัพเดท 
Website ให้ทั งหมด 

๖. กรณีที่กลุ่มย่อยต้องกำรจัดกิจกรรม เช่น กำรจัดฝึกอบรมฯ สำมำรถเขียนโครงกำรเสนอมำทำง
เลขำเครือข่ำยฯ เพ่ือด ำเนินกำรประสำนงำนให้ต่อไป 

วาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาบทบาทของ TSEN ต่อ NQI ของประเทศ  

มติที่ประชุม  น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยฯ วำระพิเศษ เพ่ือพิจำรณำต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 วาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาจ านวนสมาชิก TSEN และพันธมิตร 

 ตำมที่ ได้มีหลำยหน่วยงำนให้ควำมสนใจในกำรร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยฯ โดยแต่ละมหำวิทยำลัยอำจจะมี
บุคลำกรจำกหลำยคณะ ส่งผลต่อจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมที่มำกขึ น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมก็จะมำกขึ นด้วย โดย
แต่ละหน่วยงำนก็จะมีมำตรกำรในกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน 

มติที่ประชุม  น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยฯ วำระพิเศษ เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

วาระท่ี ๔.๓ การเตรียมการลงนาม MOU ฉบับใหม่ 
กำรพิจำรณำลงนำม MOU ฉบับใหม่ นั น เสนอให้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนไปหำรือกับฝ่ำยกฎหมำยเพ่ือน ำ

ข้อมูลมำประกอบกำรจัดท ำ MOU เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรภำยในที่แตกต่ำงกัน 
ที่ประชุมเสนอให้มีกำรจัดนิทรรศกำรของแต่ละหน่วยงำนใน TSEN เพ่ือแสดงควำมสำมำรถด้ำนงำนบริกำร

แก่ผู้มำร่วมงำน โดยสถำนที่จัดงำนคือ สวทช. เนื่องจำกเป็นส่วนกลำงและเดินทำงสะดวก 

มติที่ประชุม  น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยฯ วำระพิเศษ เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

วาระท่ี ๔.๔ การเลือกรองประธานเครือข่ายฯ แทนรองประธานที่เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งประธาน  
อ้ำงถึง กำรประชุม TSEN ที่ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ วำระที่ ๔.๒ เลือก

ประธำนเครือข่ำยและรองประธำนเครือข่ำย วำระด ำเนินงำน ๒ ปี และเม่ือประธำนหมดวำระ รองประธำนขึ นด ำรง
ต ำแหน่งแทน ซึ่งในที่ประชุมได้รับทรำบมติจำกกำรประชุมดังกล่ำว และมีมติให้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นประธำนเครือข่ำยฯ และได้น ำเสนอชื่อผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งรองประธำนเครือข่ำยฯ จ ำนวน ๔ ท่ำน โดย
ได้มีกำรลงคะแนนลับ ในกำรเลือกรองประธำนเครือข่ำยฯ ดังนี  
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๑. ผศ.ดร.สยำม ภพลือชัย (จ ำนวน ๓ เสียง)  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  

๒. ผศ.ดร.ภูวดล บำงรักษ์ (จ ำนวน ๔ เสียง) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  

๓. รศ.ดร.สำโรช รุจิรวรรธน์ (จ ำนวน ๔ เสียง) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

๔. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย  (จ ำนวน ๗ เสียง)  
รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและแผนคณะวิทยำศำสตร์ ศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  

มติที่ประชุม ผศ.ดร.อุทัย วิชัย รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและแผนคณะวิทยำศำสตร์ ศูนย์ปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธำนเครือข่ำยฯ ด้วยคะแนน ๗ เสียง จำกจ ำนวน
สมำชิกทั งหมด 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๑. ก ำหนดจัดกำรประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยฯ วำระพิเศษ เพ่ือหำรือแผนงำนเรื่องกำรท ำแผนบูรณำกำร 
กำรท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) และกำรพิจำรณำจ ำนวนสมำชิกเครือข่ำยและพันธมิตรศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ประเทศไทย (TSEN) ที่ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒. ก ำหนดจัดกำรประชุม TSEN ครั งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม นำงสำวละอองดำว สุดหล้ำ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ 


