เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ หองประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย นนทบุรี
*****************

กรรมการผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
1
รศ.นพ.วิรัตน วงศแสงนาค
2
พลอากาศตรี ดร. เพียร โตทาโรง
3
ดร.ปนัดดา ซิลวา
4
5
นางรัชดา เหมปฐวี
ดร. จรัญ ยะฝา
6
นางอภิญญา หลาเตจา
7
นายกําชัย สิงหภิวัฒน
8
ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวย
9
10 นายวัชระ อนุศาสนกุล
11 นายเชื่อมศักร สิยชัยศรี
12 นายวัชระ นูมหันต
กรรมการผูไมมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
พลตรี รศ. ดร.ชัยณรงค เชิดชู
1
น.ส.พรทิพยพา เตมียกุล
2
นายเชิดชัย แสนสีหา
3
นางอุทุมพร แกวน้ําดี
4
นายสําเนาว ทองมั่น
5
67 นายชาตรี อารีวงศ

กรรมการ
นายกสมาคมฯ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
ประชาสัมพันธ
กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
นายทะเบียน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ

หนา 1 จาก 10

รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561
คํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท/หนวยงาน
นําหนา
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
1
นาย ชาตรี คําผุย
บริษัท ไทย - เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร จํากัด
2
นาย เดน จันทพิทักษ
บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
3
นาย ธีรยุทธ เลากุลศามต
4
นาย ประยูร เชี่ยววัฒนา
บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
5
นาย วรศักดิ์ ไพโรจนสกุลสุข
6
ดร.
วินัย ปติยนต
วิบูลยเกียรติ โมฬีรตานนท
7
ดร.
8
นาย วิรัช จันทรา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
9
นาย สิริลักษณ หางนาค
10
น.ส. สุมณฑา กายไธสงค
บริษัท ไทยแมกซเวล อิเลคทริค จํากัด
11
นาย สุรศักดิ์ ญาณประสาท
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
12
นาง อรวรรณ แกวประกายแสงกูล สถาบันอาหาร
บริษัท เฮอรเทจ แลบบอราทอรี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
13
น.ส. กชพรรณ มะรังษี
14
นาย กฤษณพงษ ลุมนาชยานันท
15
นาย กิตติรัช เกิดสําอางค
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
16
นาย กิตติศักดิ์ พิสัยพันธ
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
จารุวรรณ สิทธิผล
วว.
17
ดร.
18
น.ส. จิตรลดา ชุณหเกษม
Flowlab & Service Co.,Ltd
บริษัท แอรโรแฟลกซ จํากัด
19
นาย จิระเดช เชื้อกูล
20
นาย ชัชวาล แตงออน
Flowlab & Service Co.,Ltd
21
นาย ชุติพงค เอื้อฐิตาภรณ
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
22
นาย ณัฐวุฒิ สายราช
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษัท เทอรโมโลยี จํากัด
23
นาย ดํารง มูลสิงห
24
นาย ทรงฤทธิ์ ธิยา
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษัท แอรโรแฟลกซ จํากัด
25
นาย ธนัชชา จุลบุตร
บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ํา จํากัด
26
น.ส. ธัณยสิตา ชันนันทนทีกุล
บริษัท แอรโรแฟลกซ จํากัด
27
นาย ธันยพร อินทรอุปถัมภ
บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ํา จํากัด
28
น.ส. นิตยา ขันธบุตร
บริษัท แอรโรแฟลกซ จํากัด
29
นาย บุญรัตน จูวาที
30
น.ส. เบญจมาพร ฉัตรชูไชยกุล
บริษัท เบทาโกร จํากัด
บริษัท เทอรโมโลยี จํากัด
31
นาย ปกรณ คงฤทธิ์
หนา 2 จาก 10

ลําดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

คํา
นําหนา
น.ส.
นาย
นาง
นาย
น.ส.
นาย
น.ส
น.ส
นาย
นาย
นาย
ดร.
น.ส.
น.ส.
นาย

ชื่อ-นามสกุล
ปยรัตน หมื่นศรีชัย
พล สุภาพร
พีชยา ทวีเลิศ
ไพรัตน ทุลนโธสง
มณฑาทิพย คําติ
รัชกฤษฎิ์ ฐิติโชติขจรวุฒิ
รุงนภา แสนแกว
ฤทัยรัตน ไชยรักษ
วัชรินทร เกิดกุญธร
วินัย สีเทียงธรรม
สุนทร หางนาค
สุพจน พัฒนะศรี
สุวิภา เสริมบุญสราง
อนัญพร เงินธรรม
มนัส ศรีวานิชภูมิ

ชื่อบริษัท/หนวยงาน
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
บริษัท บีนายน มารเก็ตติ้ง จํากัด
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มจธ.
บริษัท เฮอรเทจ สเน็ต แอนดฟุด จํากัด
บริษัท แอรโรแฟลกซ จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองวิเคราะหวิจัยและการทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ราน บีบีเซอรวิส
บริษัท บีนายน มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท บีนายน มารเก็ตติ้ง จํากัด
ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มจธ.
บริษัท แมกซ แวลู เทคโนโลยี จํากัด

หนา 3 จาก 10

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย ทําหนาที่ประธานในการประชุมและกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพื่อทราบ
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมฯ แจงที่ประชุมเพื่อทราบ คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําป 2561
– 2562 ประกอบดวยกรรมการ 18 ทาน ไดแก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
พลอากาศตรี ดร. เพียร โตทาโรง
พลตรี ดร. ชัยณรงค เชิดชู
รศ.นพ.วิรัตน วงศแสงนาค
ดร.ปนัดดา ซิลวา
นางรัชดา เหมปฐวี
ดร. จรัญ ยะฝา
นางอภิญญา หลาเตจา
น.ส.พรทิพยพา เตมียกุล
นายวัชระ นูมหันต
นายกําชัย สิงหภิวัฒน
นางอุทุมพร แกวน้ําดี
นายสําเนาว ทองมั่น
นายเชื่อมศักร สินชัยศรี
นายชาตรี อารีวงศ
นายเชิดชัย แสนสีหา
ผศ.ปฎิญาณ สุทธิเวทย
นายวัชระ อนุศาสนกุล

ตําแหนง
นายกสมาคมฯ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ
ปฎิคม
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ

นายกสมาคมฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงผลงานการพัฒนางานของ สมท. ในป 2560 - 2561 ซึ่งเนนกิจกรรม
ที่ทําหนาที่ในลักษณะเปนสื่อกลางสงเสริมใหเกิดการประสานงานระหวางบุคคลและระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิด
พัฒนางานดานระบบมาตรวิทยาโดยรวมของประเทศ เกิดการพัฒนาความรูความเข าใจและความรวมมื อในหมู
สมาชิกดวยกัน โดยในการพัฒนางานของสมาคมมาตรวิทยาแห งประเทศไทย 2561 ซึ่งมีความกาวหนาในการ
ดําเนินงานอยางเปนที่นาพอใจ คือการดําเนินงานดานวิชาชีพและธุรกิจการทดสอบและสอบเทียบ คือการสงเสริม
สถานภาพดานวิชาชีพของสมาชิกฯ ใหมีเกียรติ เปนที่รับรู และไดรับการยอมรับ มีการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อใหสามารถมีหลักประกัน ดานคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ และ การพัฒนาระบบ หลักสูตร ในการพัฒนา
กําลังคน โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ มีการจัดฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกในดาน
ตางๆ มีการจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด ใหแกหองปฏิบัติการที่เปนสมาชิก อีก
หนา 4 จาก 10

กิจกรรมหนึ่งที่ดํ าเนินการในรอบปที่ผานมา คือ ความพยายามในการขยายฐานสมาชิ กใหครอบคลุมบุ คลากรที่
ประกอบวิชาชีพดานนี้ ครอบคลุมบริษัทและหนวยงานซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
นายจรัญ ยะฝา เลขาธิการ สมท. ไดสรุปรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป สมาคมมาตรวิทยาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอง เบียงกา ชัน้
3 อาคาร 2 โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพฯ และขอมติใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม: มติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 3 การแถลงผลงานและกิจกรรมในรอบป 2561
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมฯ ไดรายงานตอที่ประชุมวา การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ
ในรอบป 2561 นี้ เปนไปเพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดานเทคนิคการวัดมาก
ขึ้น โดยดําเนินการทั้งในดานสัมมนาวิชาการรวมทั้งไดสงเสริมใหสมาชิกและผูที่เกี่ยวของไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ เชื่อวาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เนนในการพัฒนาบุคลากรดังกลาวจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรนั้นๆ ที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงานอยูผานทางระบบมาตรวิทยา ซึ่งจะสงผลโดยรวม
ถึงความเขมแข็งในคุณภาพสินคาขององคกรของบุคลากร นั้นๆตอไป โดยกิจกรรมสวนที่ควรสรุปและนํามาแจงให
สมาชิกไดทราบทั่วกันดังนี้
3.1 การจัดทําจดหมายขาว/เอกสารทางวิชาการ
จดหมายขาวของสมาคมฯไดดําเนินการในรูปแบบใหมใชช่ือวา “e-up date” มีจุดประสงคเพื่อแจงขาวสารและ
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของ สมท. บทความที่เกียวของกับงานดาน มาตรวิทยาและการวัดการทดสอบ ให
สมาชิกไดทราบ การจัดทําวารสาร e-up date ฉบับแรก เริ่มเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2561
คณะกรรมการไดพิจารณา การแจกจายใหแกสมาชิก ในรูปแบบของ electronic mail พรอมกันนี้ยังไดนําเสนอ
วารสาร e-up date บนเว็บไซต และ face book ของสมาคมฯ
3.2 การเพิ่มสมาชิก
คณะกรรมการไดพยายามใหมีจํานวนสมาชิกที่กวางขวางมากขึ้น ทั้งในดานการเชิญชวนและ การใหสิทธิ
พิเศษในบางโอกาสที่เหมาะสม เชน ในการรวมสัมมนา ทั้งนี้นอกเหนือจากเพื่อเปน การเพิ่มความเขมแข็ ง ของ
สมาคมฯ เอง แลวยังจะเปนการชวยเผยแพรและประชาสัมพันธสมาคมฯใหเปนที่รูจักดียิ่งขึ้นดวย โดยในป 2561 มี
สมาชิกทั้งสิ้นดังนี้ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
• สมาชิกสามัญรายป
141
ราย
• สมาชิกสามัญตลอดชีพ
125
ราย
• สมาชิกนิติบุคคล
6
ราย
รวม
272
ราย
3.3 การจัดทํา web site (www.mst.or.th)
การจัดทํา Web site ของสมาคมฯ ถือเปนการเผยแพรงานของสมาคมฯ ไดสวนหนึ่งและสําหรับ ในป
2561 นี้ สมาคมฯ ไดมีการเอาวารสารลงในเว็บไซตใหมีรูปแบบที่นาสนใจมาก
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ป 2561

3.4 การดําเนินงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลดานมาตรวิทยา สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด

สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) ไดรับการรับรองเปนองคกรที่มีความสามารถในการทดสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยา สาขาอาชีพผูสอบเทียบเครื่องมือวัด ดานมิติ ดานมวล ดานไฟฟา และดานอุณหภูมิ
ระดับชั้นที่ 2 และ 3 ผลการดําเนินงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลดานมาตรวิทยา ในป 2561 มีดังนี้
• ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรวิทยา สาขาอาชีพ ผูสอบเทียบเครื่องมือวัด
- ดานมิติ ดานมวล ดานไฟฟา ชั้นที่ 2 มีผูเขาสอบ 17 คน
- ดานมิติ ดานมวล ชั้น 3 มีผูเขาสอบ 8 คน
• เพิ่มสถานที่ทดสอบการสอบเทียบเครื่องมือวัด ดานอุณหภูมิ โดยรวมมือกับ ศูนยทดสอบและมาตร
วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สทม. วว.)
• เพิ่มสถานที่ทดสอบการสอบเทียบเครื่ องมื อวัดดานมิติ ชั้นที่ 1 โดยรวมมือกับ บริษัท แมกซ แวลู
เทคโนโลยี จํากัด
• จัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร โครงการการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ผูสอบเทียบเครื่องมือ
วั ด โดยร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษา 5 ครั้ ง ได แ ก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรปราการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน ภายใตหัวขอ มาตรวิทยา 4.0 โดยมี บริษัท แมกซ แวลู เทคโนโลยี จํากัด และ
บริษัท Sylvac สนับสนุนอุปกรณเครือ่ งมือวัด และวิทยากร รวมบรรยาย
3.5 การดําเนินงานโครงการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ
สมาคมฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางการยอมรับดานความสามารถของหองปฏิบัติการ ในป
2559 - 2561 ที่ผานมา สมาคมฯ ไดจัดทํา โครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางหองปฏิบัติการ ประกอบไปดวย
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
สรุปโครงการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประจําป
2559

2560

2561

ชื่อโครงการ
Liquid in Glass
Thermometer
(พย 59 - มค 60)
1 GΩ Resistor / Insulator
(มิย 60 - ธค 60)
Autoclave
(ธค 60 - มค 61)
Digital Thermometer with
RTD sensor
(ธ.ค. 61 – เม.ย. 62)

รหัส
MST-PTCA-T01-2016
MST-PTCA-E01-2017
MST-PTCA-T02-2017

MST-PTCA-T03-2018

หองปฏิบัติการที่เขารวม
15 หองปฏิบัติการ
ผาน 15
ไมผาน 0
13 หองปฏิบัติการ
ผาน 11
2
16 หองปฏิบัติการ
ผาน 16
ไมผาน 0
20 หองปฏิบัติการ
อยูระหวางดําเนินการ
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3.6 การจัดแขงขันกอลฟของสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย
สมาคมฯ ได จั ดการแข งขั น กอล ฟ ขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 25 กุ มภาพั น ธ 2562 ณ สนาม บางกอก กอล ฟ คลับ
ปทุมธานี มีผูเขารวมแขงขันจํานวน 33 หนวยงาน ที่ใหเกียรติรวมเลนกอลฟกับสมาคมฯในครั้งนี้ และมีผูรวม
สนับสนุนของรางวัลใหกับสมาคมฯ อีกหลายราย ซึ่งสมาคมฯ ใครขอขอบคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
3.7 การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธสมาคมฯ
คณะกรรมการฯไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวมแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธสมาคมฯ ในรอบป
ที่ผานมาสมาคมฯไดรวมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในงานตางๆ ดังนี้
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค
ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี หองฟนิกส 3 สมท. ไดรวมจัดอบรม/
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
version 2017” โดยไดรับเกียรติจากคุณญาณพัฒน อูทองทรัพย มาเปนวิทยากรใหการฝกอบรม และ
มีผูสนใจเขารับการอบรมทั้งหมด 107 คน
2. สมท. ไดรวมจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความนาเชื่อถือของผลการวัดสารตองหามในผลิตภัณฑอาหาร
เสริ ม food supplements” ในงาน Thailand Lab ณ ห อ ง MR 214 ศู น ย นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยไดรับเกียรติจากคุณสุภาพร จิตรไกลโกศล มา
เปนวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ และมีผูสนใจเขารับฟงการสัมมนาวิชาการประมาณ 20 คน
3. สมท. ไดจัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC
17025 version 2017 โดยไดรับเกียรติวิทยากรจาก Mr. John Hurll ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ
C ASEAN ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารับการอบรมปฏิบัติการ ทั้งหมด 80 คน
3.8 การประชุมใหญสามัญประจําปและการสัมมนาวิชาการ
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันจันทรที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอง เบียงกา ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพฯ มี
การนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น การของ สมท. ในรอบป 2560 พร อ มทั้ ง มี ก ารบรรยายพิ เ ศษ และ พิ ธี ม อบใบ
ประกาศนียบัตรและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาผูสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
- การบรรยาย “ความเปนมาและแผนงานการดําเนินงานโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรวิทยา สาขาผูสอบเทียบเครื่องมือวัด” โดย พลอากาศตรี ดร. เพียร โตทาโรง
- พิธมี อบใบประกาศนียบัตรและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดย ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ
นายกสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย แกผูผานการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด สาขาผูสอบเทียบเครื่องมือวัด ดานมวล ชั้น 2 ดานมิติ ชั้น 2 ดานไฟฟา ชั้น 2 และ ดาน
อุณหภูมิ ชั้น 2
- การบรรยายพิเศษ“สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17025” โดยผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3.9 การจัดแผนยุทธศาสตร สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) 2562 – 2565
สมาคมฯ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ประจําป 2561 – 2562 ไดดําเนินการจัดประชุมกรรมการเพื่อระดม
สมองและจัดทําแผนยุทธศาสตร สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) 2562 – 2565 เพื่อกําหนดบทบาทและ
แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฯ ในอนาคต โดยไดดําเนินการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะห SWOT และ
หนา 7 จาก 10

กําหนดวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตร สมท. พ.ศ. 2562 -2565 โดยมีเนื้อความของวิสัยทัศน คือ “สมท. เปนศูนย
รวมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการวัดเพื่อนําความรูดานการวัดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของสังคมไทย”
กําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนา สมท. ไดดังนี้
1) จัดกิจกรรมเผยแพรดานการวัดที่เกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน
2) จัดกิจกรรมแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาดานมาตรวิทยาเชิงรุก
3) จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา องคความรู องคกร และบุคลากร ดานมาตรวิทยา อยางตอเนื่อง
กําหนดแผนงานสําหรับแตละกลยุทธ ดังนี้
1. กลยุทธ 1: จัดกิจกรรมเผยแพรดานการวัดที่เกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน
1.1. จัดทําจุลสาร (Metrology Update ) เพื่อแจงขาวสารใหแกสมาชิก
1.2. เปนสื่อกลางในการประสานงานดานมาตรวิทยากับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
1.3 รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับมาตรวิทยา และเปนแหลงขอมูล MST 4.0 เพื่อเผยแพรแกสมาชิก ผาน
เว็ปไซต, เฟสบุค กลุมไลน
2. กลยุทธ 2: จัดกิจกรรมแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาดานมาตรวิทยาเชิงรุก
2.1. จัดใหมีการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรวมกิจกรรมกับโรงงานอุตสาหกรรมหองปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ บริษัทที่จําหนายเครื่องมือที่ใชในการวัดและวัสดุมาตรฐาน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2.2. รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนวิทยาการดานมาตรวิทยา
2.3. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ในการวัดกิจกรรมดาน
การทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัติการ
2.4. รวมมือกับหนวยงานใหมๆ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม วช. สภาอุตสาหกรรม
3. กลยุทธ 3: จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา องคความรู องคกร และบุคลากร ดานมาตรวิทยา อยางตอเนื่อง
3.1. จัดสัมมนาฝกอบรมปฏิบัติการดานมาตรวิทยาเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกสมาชิกและผูสนใจ
3.2. จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดสัมมนาโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ, การฝกอบรม
พิเศษ เปนตน
3.3. การเปนหนวยงานรับรองบุคลากร
3.4. การเปนผูจัดการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ (รวมกับการใหสมาชิกภาพ)
สรุปผลจากการดําเนินงาน
การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯในรอบป 2561 นี้ เปนไปเพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถดานเทคนิคการวัดมากขึ้น โดยดําเนินการทั้งในดานสัมมนาวิชาการ เพื่อใหความรูและ
สร างความตระหนั กให สั งคมเห็ น ถึ งความสํ าคั ญ ของงานด านมาตรวิทยา รวมทั้งไดสงเสริมใหส มาชิกและผู ที่
เกี่ยวของไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การสงเสริมสถานภาพดานวิชาชีพของสมาชิกฯ ใหมีเกียรติ เปน
ที่รับรู และไดรับการยอมรับ ซึ่งสมาคมฯ ไดดําเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 4 สาขาอาชีพการสอบเทียบเครื่องวัด พรอมกันนี้สมาคมไดดําเนินการ
จัด โครงการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ ในสาขาการสอบเทียบที่ขาดแคลนโปรแกรมทดสอบความ
หนา 8 จาก 10

ชํานาญ ซึ่งคณะกรรมการฯ เชื่อวาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เนนในการพัฒนาบุคลากรดังกลาวจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพงานบุคลากรนั้นๆ ที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงานอยูผานทางระบบมาตรวิทยา ซึ่งจะสงผลโดยรวมถึง
ความเขมแข็งในคุณภาพสินคาของประเทศตอไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุลประจําป 2561
นางอภิญญา หลาเตจา เหรัญญิก ของสมาคมฯ ไดรายงาน รายรับ – รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
สรุปฐานะทางการเงินของสมาคมฯ ดังรายงานของผูสอบบัญชี

มติที่ประชุม: รับทราบ
หนา 9 จาก 10

ระเบียบวาระที่ 5 การเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2562
นางอภิญญา หลาเตจา เหรัญญิกไดขออนุมัติแตงตั้ง คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลข
ทะเบียนที่ 4286 เปนผูสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจําป 2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุม เวลา 10.45 น.
นาย จรัญ ยะฝา
ผูจดรายงานการประชุม

หนา 10 จาก 10

