
แผนการจัดอบรมรายเดือนประจําปงบประมาณ 2566 

สํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

เดือน มีนาคม 2566 

1 9-10 มีนาคม 2566 การแปรรูปพืชสมนุไพรเพื่อเพิ่มมูลคาเชิง

พาณิชย 

30 -ความรูและประโยชนของพืชสมุนไพร  

-หลักการปลูกพืชสวนสมนุไพรแบบ GAP และ 

GMP 

-สมุนไพรเพื่อทางการแพทย 

-การทําแหงสมุนไพรดวยเทคนคิตาง ๆ /การ

ทดสอบและวิเคราะหคุณคาของสมุนไพร 

-การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรเชิงพาณชิย 

-การตลาดและการออกแบบผลติภัณฑ  

1,000 √  

2 การซอมบํารุงเคร่ืองมือทดสอบและเคร่ืองจักรแปรรูปยางสําหรับสถาบันเกษตร  

 13-14 มีนาคม 2566 Module 1: การซอมบํารุงเคร่ืองมือทดสอบ

ยางเบื้องตน 

20 -หลักพื้นฐานและการทดสอบเคร่ืองมือ 

 Wallace plastometer, Mooney 

viscometer Moving die rheometer, 

Tensile testing machine, Hardness tester 

และ Compression set tester  

-การซอมและบํารุงรักษาการจัดทําแผนการ

บํารุงรักษารวมถึงการแกไขปญหาดานการ

ทดสอบและซอมบํารุง 

 

1,500 √  



ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

 15-16 มีนาคม 2566 Module 2: การซอมบํารุงเคร่ืองจักรแปรรูป

ยาง 

20 -หลักพื้นฐานและหลักการทาํงานของเคร่ืองมือ

การแปรรูปผลิตภัณฑยาง (เคร่ืองผสมยาง 2 

ลูกกลิ้ง เคร่ืองผสมยางแบบปด เคร่ืองอัดเบา 

เคร่ืองฉีดยางเขาเบา) 

-การซอมและบํารุงรักษาการจัดทําแผนการ

บํารุงรักษารวมถึงการแกไขปญหาดานการแปร

รูปและซอมบํารุง 

1,500 √  

3 20-21 มีนาคม 2566 การทดสอบผลิตภัณฑจากน้ํายาง เพื่อการคา

เชิงพาณชิย 

20 -กระบวนการแปรรูปและการทดสอบผลิตภัณฑ

จากนํ้ายาง  

-กิจกรรม Workshop การทดสอบผลิตภัณฑ

แบบจุม และผลิตภัณฑจากการตีฟอง  

1,500 √  

4 24 มีนาคม 2566 การยกระดับอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีคุณภาพ

ตาม  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

30 -ความรูพื้นฐานของมาตรฐานสนิคาและข้ันตอน

การขอการับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) และมาตรฐานอ่ืน ๆ   

-หลักการวิเคราะห/ทดสอบพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรทางดาวอาหารและเคร่ืองดื่ม 

-เยี่ยมชมหองปฏิบัติการหรือโรงงานตนแบบ 

500 √  

        

        

        

        



ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

5 30-31 มีนาคม 2566 การเพิ่มมูลคาสินคาและผลิตภัณฑดวย

มาตรฐานฮาลาล 

30 -เทรนตลาด และแนวโนมของสนิคาผลิตภัณฑ 

ฮาลาลของโลกและสวนแบงสินคาฮาลาลไทย 

- ความสําคัญของมาตรฐานฮาลาลเพิ่มมูลคาตอ

สินคา ผลิตภัณฑอาหาร 

- การใชวิทยาศาสตรเพื่อการตรวจสอบการ

ปนเปอนผลิตภัณฑอาหารฮาลาลและสาธิตการ

ใชชุดตรวจสุกร (Porcine test kit) 

1,500 √  

เดือนเมษายน 2566 

6 ความรูพ้ืนฐานและหลักการทํางานของเคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร  

3 เมษายน 2566 Module 1: ความรูพื้นฐานและหลักการ

ทํางานของเคร่ืองมือทดสอบทางกายภาพ 

20 ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานเคร่ืองมือ

DSC, TGA, BET, Zeta  และ Contact Angle  

2,000 √  

4 เมษายน 2566 Module 2: ความรูพื้นฐานและหลักการ

ทํางานของเคร่ืองมือทดสอบวิเคราะหหามวล

โมเลกุลและสารประกอบอินทรีย 

20 ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานของเคร่ืองมือ 

GC และ GC-MS 

2,000 √  

5 เมษายน 2566 Module 3: ความรูพื้นฐานและหลักการ

ทํางานของเคร่ืองมือทดสอบแยกสารและ

วิเคราะหสารประกอบ 

20 ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานของเคร่ืองมือ 

HPLC และ LC-MS 

2,000 √  

10 เมษายน 2566 Module 4: ความรูพื้นฐานและหลักการ

ทํางานของเคร่ืองมือทดสอบหาโครงสรางทาง

เคมี 

 

 

20 

 

 

ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานของเคร่ืองมือ 

FT-IR, Raman, XRD และ XRF  

2,000 √  



ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

 11 เมษายน 2566 Module 5: ความรูพื้นฐานและหลักการ

ทํางานของเคร่ืองมือทดสอบหาปริมาณธาตุ

และคาความรอน 

20 ความรูพื้นฐานและหลักการทํางานของเคร่ืองมือ 

CHNS/O, ICP-OES, ICP-MS และ Bomb 

Calorimeter 

2,000 √  

เดือนพฤษภาคม 2566 

7 การซอมบํารุงและเทคนิคการใชงานเบื้องตน เคร่ืองมือวิจัยสําหรับหองปฏิบตัิการ     

 2-3 พฤษภาคม 2566 Module 1: การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

30 การใชและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร

พื้นฐาน เชน pH meter, Hot plate, Hood, 

Water Bath, Stirrer ตูอบ เคร่ืองชั่ง และกลอง

จุลทรรศน 

1,500 √  

8-9  พฤษภาคม 

2566 

Module 2: การใชและการบํารุงรักษา

เคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร (1) 

20 การใชและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ UV-Vis, FT-

IR, Nitrogen analyzer, Freeze Dryer, 

Autoclave, PCR และ Electro  

3,000 √  

15-16  พฤษภาคม 

2566 

Module 3: การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

วิจัยทางวทิยาศาสตร (2) 

20 การใชและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ TGA, DSC 

และ DMA 

3,000 √  

22-24 พฤษภาคม 

2566 

Module 4: การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

วิจัยทางวทิยาศาสตร (3) 

15 การใชและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ GC  และ 

HPLC 

4,500 √  

        

        

        

        



ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

8 18 พฤษภาคม 2566 การจัดซื้อจัดจางเคร่ืองมือวิจัยทาง

วิทยาศาสตรในหนวยงานภาครัฐอยางมืออาชีพ 

30 -จัดซื้อจัดจางอยางไรใหปลอดภัยตองรูทัน 

พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-กระบวนการจัดซ้ือจัดจางในหนวยงานภาครัฐ 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจางเคร่ืองมือวิจัย และ

การบริหารจัดการพัสด ุ

500 √  

50 300  √ 

9 26 พฤษภาคม 2566 การดําเนินการสรางองคกรดวยกิจกรรมไคเซ็น 30 -หลักการทํางานดวยระบบไคเซ็น 

-กรณีศึกษา ผลงานไคเซ็นของสาํนักเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตรและการทดสอบ 

 

500 √  

50 300  √ 

เดือนมิถุนายน 2566 

10 มาตรฐานที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ  

 12-13 มิถุนายน 

2566 

Module 1: ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 

9001 และการดําเนินงานระบบ 

20 หลักการพื้นฐานของระบบ /การเตรียมความ

พรอมและจัดทําเอกสารเพื่อขอการรับรอง /การ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน /ข้ันตอน

กระบวนการขอการรับรอง/การเตรียมการ

รองรับการตรวจประเมิน/การตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน 

2,500 √  

        

  

 

 

      



ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

 15-16 มิถุนายน 

2566 

Module 2: ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 และการดําเนินงานระบบ 

 

20 ขอกําหนดของมาตรฐานและการดําเนินงาน

ระบบ/การเตรียมความพรอมและการจัดทาํ

เอกสารเพื่อขอการรับรอง/ข้ันตอนกระบวนการ

ขอการรับรอง/การเตรียมการรองรับการตรวจ

ประเมิน/การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

2,500 √  

11 22-23 มิถุนายน 

2566 

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการและสารเคมี 

 

30 -หลักการสําคัญดานความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

- ขอกําหนด  มอก. 2677-2558 และ ESPRel 

Checklist 

-เจาะลึกกระบวนการจัดการความปลอดภัยของ 

OSIT  

2,000 √  

เดือนกรกฎาคม 2566 

12 6-7 กรกฎาคม 2566 เทคนิคการวิเคราะหโครงสรางจลุภาคสําหรับ

นักวิจัย และนักศึกษา 

15 - ความรูพื้นฐานของเคร่ืองมือวิเคราะหโครงสราง

จุลภาค SEM และ TEM 

- เทคนิคการประยุกตใชกลองจลุทรรศน

อิเล็กตรอน ในงานตาง ๆ  

- เทคนิคการเตรียมตัวอยางสําหรับทดสอบดวย

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ตัวอยางทางชีววิทยา  

ทางดานวสัดุ  

-การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ SEM และTEM 

เบื้องตน 

  

3,000 √  



ลําดับ วันท่ีจัดอบรม ช่ือหลักสูตร จํานวนท่ี

รับสมัคร 

รายละเอียดหลักสูตร คาบริการ

อบรม/คน 

รูปแบบการจัด 

On-site On-line 

13 13-14  กรกฎาคม 

2566 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ IoT 15 -หลักพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซ ี

-Workshop การรับคาจากสวิตช คียสวิตช 

เซ็นเซอรวัดคาอุณหภูมิ/ความชื้น การเชื่อมตอ

กับจอแสดงผล LCD, LED 7 segment, servo 

motor และหลอด LED 

2,500 √  

 

โดยผูสนใจจะสมัครเขารับการอบรม สามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท :  074-286910, 084 4071732, 089 7342482 
อีเมล     :  osit@group.psu.ac.th 
เว็บไซต  :  http://osit.psu.ac.th 
Facebook : สํานักเครื่องมือวิทยาศาสตรและการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

                     หรือสมัครทาง online ไดท่ี https://osit.psu.ac.th/th/workshop/ 

 


