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รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) วาระพิเศษ ๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

ณ Board room ชั้น ๔ อาคาร Inc 2 Tower C 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

๒. ผศ.ดร.อุทัย วิชัย   รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและแผนคณะวิทยำศำสตร์ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
รองประธาน 

๓. ผศ.จุฬำลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

๔. รศ.ดร.อภิชำติ อิ่มยิ้ม   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

๕. ผศ.ปรีชำ บุญจูง    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและมำตรฐำนวิจัย 
ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

๖. ผศ.ดร.สยำม ภพลือชัย   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

๗. อำจำรย์ ดร.วัลลภ ดิษสุวรรณ์  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
๘. ผศ.ดร.กนกอร ระย ำนิล   รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
๙. ดร.กรวลัย พันธุ์แพ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
๑๐. ผศ.ดร.ธนัสถำ รัตนะ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยนวัตกรรม คณะวิทยำศำสตร์  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๑. ผศ.ดร.ทรงกลด สำรภูษิต  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและยุทธศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๒. ผศ.ดร.วิชชำ อิ่มอร่ำม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิจัยและเครื่องมือ  

ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๑๓. นำงสำวอิสยำภรณ์ ประสำรกุลนันท์ ศูนย์เครื่องมือ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
๑๔. ผศ.ดร.ภัทธำวุธ มนต์วิเศษ  หัวหน้ำศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยำศำสตร์  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
๑๕. ผศ.ดร.ภูณิศรำ ลิ้มนนทกุล  ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๖. รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดำ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพ่ือกำรวิจัยขั้นสูง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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๑๗. นำยปิยะพงษ์ สอนแก้ว   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั้นสูง  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๑๘. นำงสำวธนัชชำ ชัยดำ   ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัยขั้นสูง  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๑๙. ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช.   
เลขานุการ 

๒๐. นำงรัศรินทร์ แผ่นทองธรำพัฒน์  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช.   
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑. นำงสำวละอองดำว สุดหล้ำ  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สวทช. 

หน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๒. งำนเครื่องมือกลำง มหำวิทยำลัยมหิดลศำลำยำ 
๓. คณะนิติวิทยำศำสตร์ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
๔. ศูนย์วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำ สถำบันวิทยสิริเมธี 
๕. ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
๖. ส ำนักพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่อง พิจารณา 

วาระท่ี ๑.๑ การเตรียมการลงนาม MOU ฉบับใหม่ 
อ้ำงถึงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรเครือข่ำยศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ประเทศไทย  (MOU) ลง

วันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๙ ซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำควำมร่วมมือสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๔ นั้น ที่ประชุมจึง
ได้หำมติร่วมกันเพ่ือจัดท ำ MOU ฉบับใหม่ ทั้งในเรื่องของสถำนที่จัดงำน รำยละเอียดของ MOU ตลอดจนช่วงเวลำ
ที่จัดงำน 

มติที่ประชุม  
๑. สวทช. จะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดพิธีลงนำม MOU ในช่วงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔ พร้อมกิจกรรมกำร

ประชุมประจ ำปีของ TSEN  
๒. สวทช. จะเป็นผู้ส่งหนังสือไปยังผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนเสนอไปที่ผู้บริหำร

สูงสุดของหน่วยงำนนั้นๆ โดยเอกสำรประกอบมีดังนี้ 
๒.๑ แบบตอบรับ MOU ให้แต่ละหน่วยงำนแจ้งควำมประสงค์กำรเป็นสมำชิก TSEN 
 
 
 
 
 
 

๑.   สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของ TSEN 
  สำมำรถท ำ MOU ได้ 
  ไม่สำมำรถท ำ MOU ได้ 

๒.    ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของ TSEN ได ้
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๒.๒ MOU ฉบับเก่ำ (เลขที่ MOU-CO-๒๕๕๙-๒๗๕๒-TH ลงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๙) 
๒.๓ (ร่ำง) MOU ฉบับใหม ่
๒.๔ รูปแบบ (Template) ตำรำงกิจกรรมของ TSEN ที่ผ่ำนมำ 

แผนกิจกรรมปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนกิจกรรมปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ แผนกิจกรรมที่แต่ละ
หน่วยงำนวำงแผนเข้ำร่วม 

๑. Website : tsen.in.th 
๒. กำรพัฒนำบุคลำกรและ 
เครื่องมือ 

๑. กำร Sharing facility 
๒. Thailand Lab 
๓. กำรพัฒนำ Method and system 

 

๒.๕ รำยละเอียดของ MOU จะใช้แบบเดิมเป็นหลัก โดยจะแก้ไขเฉพำะในส่วนของกำรเพ่ิมรำยชื่อและ
จ ำนวนหน่วยงำนที่เข้ำร่วม MOU เท่ำนั้น 

วาระท่ี ๑.๒ การพิจารณาจ านวนสมาชิก TSEN และพันธมิตร 

 เลขำนุกำรเครือข่ำยฯ ได้น ำเสนอแระเด็นเรื่องจ ำนวนสมำชิกและประเภทของสมำชิก TSEN เพ่ือแก้ปัญหำ
เรื่องจ ำนวนสมำชิกที่มำกขึ้น รวมถึงศูนย์เครื่องมือย่อยๆ ในแต่ละหน่วยงำน โดยในที่ประชุมได้มีกำรอภิปรำยกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีสมำชิก ๒ กลุ่ม คือ 
๑. สมำชิกสำมัญ หมำยถึง หน่วยงำนที่เป็น/หรือมีศูนย์เครื่องมือฯ ที่มีส่วนร่วมในกำรก่อตั้ง TSEN และ/

หรือเข้ำร่วมกิจกรรมของ TSEN อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกส่วน
ใหญ ่
โดยสมำชิกสำมัญ สำมำรถพิจำรณำออกเสียงในมติที่ประชุมได้ และสำมำรถเป็นผู้จัดกิจกรรมต่ำงๆ ใช้
เงินงบประมำณของ TSEN ได ้

๒. สมำชิกสมทบ หมำยถึง หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกสำมัญ สำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ ของ TSEN ได ้

วาระท่ี ๑.๓ การพิจารณาบทบาทของ TSEN ต่อ NQI ของประเทศ 
ที่ประชุมได้มีกำรอภิปรำยบทบำท TSEN ต่อ NQI ของประเทศ โดยให้แต่ละหน่วยงำนประเมินว่ำจะเน้น

ศักยภำพ/จุดเด่นด้ำนกำรวิเครำะห์ทดสอบในด้ำนใด เพ่ือน ำมำใช้ในกำรวำงแผนของบประมำณในภำพรวม หรือของ
หน่วยงำน ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์ลงใน Website TSEN รวมถึงกำรเริ่มยกระดับมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรใน
หน่วยงำนที่พร้อมในเครือข่ำย TSEN  

มติที่ประชุม  วว. (ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต) รับหน้ำที่เป็นผู้น ำร่องเขียนโครงกำรยกระดับมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรแห่งประเทศไทย เพ่ือของบบูรณำกำร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. กำรให้ควำมรู้ 
๒. กำรเป็นที่ปรึกษำ ทั้งเชิงคุณภำพและเทคนิค 
๓. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

ซึ่งแต่ละหน่วยงำนต้องไปประเมินควำมสำมำรถว่ำต้องกำรควำมเป็นเลิศด้ำนใด โดยให้อ้ำงอิงจำก 
Core competency และลูกค้ำผู้มำใช้บริกำรเป็นหลัก  
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วาระท่ี ๒ เรื่องอ่ืนๆ 

๑. แก้ไขวันที่จัดกำรประชุม TSEN ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

๒. ก ำหนดจัดกำรประชุม TSEN ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมกำรจัดพิธีลงนำม MOU (ฉบับใหม่) ที่ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ในช่วงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔ 

๓. รองประธำนเครือข่ำยฯ (ผศ.ดร.อุทัย วิชัย) รับหน้ำที่สรุป Benefit ของ MOU เรื่องกำรเงิน และสิทธิ์
ในกำรออกเสียงเลือกสมำชิก 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม นำงสำวละอองดำว สุดหล้ำ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ 


