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***************** 

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปดการประชุม 
09.30 – 09.45 น.  การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ของ สมท. 
       - นําเสนอผลการดําเนินงานของ สมท. ประจาํป 2562 
       - บัญชีรายรับ-รายจาย ของ สมท. ประจําป 2562 
09.45 – 10.30 น.  การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.15 น.     นําเสนอผลดําเนินงานกิจกรรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ ของ สมท. ประจําป 2562 

โดย นายสําเนาว  ทองม่ัน กรรมการวิชาการ สมท. 
11.15 – 12.15 น.    เสวนาวชิาการเรื่อง“มาตรวิทยา ยุค 4.0” 
  - การควบคุมกระบวนการผลิตในยุค 4.0 (Process control 4.0) 

  - การสอบเทียบเครื่องมือวัดระยะไกลในยุค 4.0 (Remote calibration 4.0) 
  ดําเนินรายการ โดย พลอากาศตรี ดร. เพียร โตทาโรง (กรรมการท่ีปรึกษา สมท.) 
12.15 – 12.30 น.    ขอซักถามและขอเสนอแนะ 
12.30 – 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (นนทบุรี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
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 3.1 การจัดทําจดหมายขาว และเอกสารทางวิชาการ 

3.2 การเพ่ิมสมาชิก 

3.3 การจัดทํา Web-site 

 
3.4 การดําเนินงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลดานมาตรวิทยา สาขาการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด ป 2562 

3.5 การดําเนินงานโครงการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ 

3.6 การจัดแขงขันกอลฟของสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 

3.7 การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธสมาคมฯ 

3.8 การประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมวิชาการ 
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ป 2562 – 2565 
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) 

วันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. 
ณ  หองประชุม 110 อาคาร 14 ช้ัน 1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย นนทบุรี 
**************************************************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี 1:  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทยป 2561 – 2562 ไดรับผิดชอบเปนตัวแทนสมาชิกใน
การดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ สําหรับในรอบป 2561 นั้นเพ่ือใหสมาชิกของสมาคมฯ ไดรับทราบถึงกิจกรรมตางๆ ท่ี
สมาคมฯ ไดดําเนินการในรอบป 2561 ท่ีผานมา ดิฉันในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมมาตรวิทยาแหง    
ประเทศไทย ใครขอสรุปผลการดําเนินงานมาเพ่ือใหสมาชิกไดทราบท่ัวกันดังนี ้
 
1. คณะกรรมการ 
      คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําป 2561 – 2562 ประกอบดวยกรรมการ 18 ทาน ไดแก 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 ดร. ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมฯ 
2 พลอากาศตรี ดร. เพียร  โตทาโรง กรรมการท่ีปรึกษา 
3 พลตร ีรศ. ดร. ชัยณรงค   เชดิชู กรรมการท่ีปรึกษา 
4 รศ.นพ.วิรัตน   วงศแสงนาค กรรมการท่ีปรึกษา 
5 ดร.ปนัดดา   ซิลวา อุปนายกคนท่ี 1 
6 นางรัชดา  เหมปฐว ี อุปนายกคนท่ี 2 
7 ดร. จรัญ   ยะฝา เลขาธิการ 
8 นางอภิญญา   หลาเตจา เหรัญญิก 
9 น.ส.พรทิพยพา  เตมียกุล นายทะเบียน 
10 นายกําชัย  สิงหภิวัฒน ปฎิคม 
11 นายวัชระ นูมหันต  ประชาสัมพันธ 
12 นางอุทุมพร   แกวน้ําดี กรรมการวิชาการ 
13 นายสําเนาว  ทองม่ัน กรรมการวิชาการ 
14 นายเชื่อมศักร  สินชัยศร ี กรรมการวิชาการ 
15 นายชาตรี   อารีวงศ กรรมการวิชาการ 
16 นายเชิดชัย   แสนสีหา กรรมการวิชาการ 
17 ผศ.ปฎิญาณ  สุทธิเวทย กรรมการวิชาการ 
18 นายวัชระ   อนุศาสนกุล กรรมการวิชาการ 
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2.       เปาหมายในการพัฒนางานของสมาคมมาตรวิทยาในป 2562 

       คณะกรรมการฯไดมีการประชุมหารือเพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีคาดหมายจะดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของสมาคมฯ กลาวคือมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีทําใหสมาคมฯ ไดทําหนาท่ีในลักษณะเปนสื่อกลาง
สงเสริมใหเกิดการประสานงานระหวางบุคคลและระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิดพัฒนางานดานระบบมาตรวิทยา
โดยรวมของประเทศ เกิดการพัฒนาความรูความเขาใจและความรวมมือในหมูสมาชิกดวยกัน  เปาหมาย ในการพัฒนา
งานของสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย ในชวงป 2561 - 2562 จะเนนในงานสองดานสําคัญ ไดแก ดานวิชาชีพ 
และดานความม่ันคงของสมาคมฯ 
 

2.1 ดานวิชาชีพ 
บทบาทสําคัญเบื้องตนของสมาคมฯ ก็คือการสงเสริมสถานภาพดานวิชาชีพของสมาชิกฯ ใหมีเกียรติ เปนท่ีรับรู 

และไดรับการยอมรับ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีการประชาสัมพันธ สื่อสารกับสาธารณชน มีการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสําหรับนักสอบเทียบ เพ่ือใหสามารถมีหลักประกัน ดานคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ และ 
สุดทาย คือการพัฒนาระบบ หลักสูตร ในการพัฒนากําลังคน โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆท่ี
เก่ียวของ นโยบายในการสงเสริมดานวิชาชีพดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยแนวทางโดยสังเขปดังนี้ 

• การสรางการยอมรับของวิชาชีพและการสรางระบบคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
การสื่อสารกับสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางความเขาใจ ถึงบทบาทความสําคัญของวิชาชีพนี้ในดาน
ตางๆ เชน ดานหลักประกันตอคุณภาพผลิตภัณฑ หลักประกันตอคุณภาพชีวิต หลักประกันตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ ใหเกียรติตอบุคลากรในวิชาชีพนี้ และจะตองมีหลักประกัน
ดานคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพเสียกอน ท้ังนี้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคลองกับสากล จะเปน
หลักประกันเบื้องตน ท่ีทําใหบุคลากรในวิชาชีพ มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

• การสรางระบบพัฒนากําลังคนและสรางการยอมรับดานความสามารถของหองปฏิบัติการ  
ปจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาและสรางความยอมรับดานวิชาชีพ ก็คือระบบพัฒนาบุคลากรและ
ความสามารถของบุคลากร  สมาคมฯจึงไดดําเนินงานเพ่ือใหมีระบบการพัฒนาบุคลากรและสรางการยอมรับ
ดานความสามารถของหองปฏิบัติการท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิผล เชน การจัด
โปรแกรมทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ  เปนตน 

 

2.2 ดานความม่ันคงของสมาคมฯ 
แนวทางดําเนินงานขางตนยอมเปนไปไดคอนขางลําบาก หากสมาคมฯ  ไมมีเสถียรภาพและขาดความม่ันคง ซ่ึง

องคประกอบของความเสถียรภาพและความม่ันคง ท่ีสําคัญข้ึนอยูกับฐานสมาชิกท่ีหลากลายและมีจํานวนมากเพียงพอ 
อีกท้ัง สมาคมฯ จะตองมีสภาพรายไดท่ีสมํ่าเสมอ ม่ันคง  ซ่ึงแนวทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน ประกอบดวย 

• การขยายฐานสมาชิก 
สมาคมฯ พยายามขยายฐานของสมาชิก ใหครอบคลุมบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของและหลากหลาย 

ครอบคลุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
• มีฐานรายไดท่ีม่ันคง 

นอกเหนือจากรายไดจากสมาชิกดังกลาวขางตน สมาคมฯ ไดจัดหารายไดจากกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและ 
สนับสนุนเปาหมายการดําเนินการของสมาคมฯ  ไดแก การจัดอบรมสัมมนา การจัดการสอบเพ่ือเลื่อนระดับ
คุณภาพวิชาชีพ เปนตน 
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มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
 
 
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ของ สมท. 
 
 
มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   การแถลงผลงานและกิจกรรมในรอบป 2562 

การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯในรอบป 2562  เปนไปเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถดานเทคนิคการวัดมากยิ่งข้ึน โดยดําเนินการท้ังในดานการจัดสัมมนาวิชาการ การสงเสริมให
สมาชิกและผูท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางกัน ซ่ึงคณะกรรมการฯ เชื่อวาการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงเนนการพัฒนาบุคลากรดังกลาวจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรเก่ียวของผาน
กระบวนการระบบมาตรวิทยา ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยรวมตอความเขมแข็งในดานระบบคุณภาพสินคาขององคกร     
โดยกิจกรรมท่ีสมาคมฯ ไดดําเนินการ สรุปโดยสังเขปดังนี้ 

 
 

3.1      การจัดทําจดหมายขาวและเอกสารทางวิชาการ 
จดหมายขาวของสมาคมฯไดดําเนินการในรูปแบบใหมใชชื่อวา “e-update” มีจุดประสงคเพ่ือแจงขาวสารและ

ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของ สมท. บทความท่ีเก่ียวของกับงานดาน มาตรวิทยาและการวัดการทดสอบ ใหสมาชิก
ไดทราบ การจัดทําวารสาร e-update ฉบับแรก เริ่มเม่ือปลายเดือนมิถุนายน 2561  
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คณะกรรมการไดพิจารณา การแจกจายใหแกสมาชิก ในรูปแบบของ electronic mail พรอมกันนี้ยังได
นําเสนอวารสาร e-update บนเว็บไซต และ Facebook ของสมาคมฯ  ในป 2562 ท่ีผานมานี้ ทางสมาคมฯ ไดจัดทํา
วารสาร e-update และกระจายใหกับสมาชิกไปแลวจํานวน 4 ฉบับ ไดแก 
 ฉบับ 1 เดือน เมษายน 2562 
 ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม 2562 
 ฉบับ 3 เดือน ตุลาคม 2562 
 ฉบับ 4 เดือน ธันวาคม 2562 
 
 
3.2 การเพ่ิมจํานวนสมาชิก 
 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะพยายามเพ่ิมจํานวนสมาชิกใหมากข้ึน ท้ังในดานการเชิญชวนและการใหสิทธิ
พิเศษในบางโอกาสท่ีเหมาะสม เชน ในการรวมสัมมนา ท้ังนี้นอกเหนือจากเพ่ือเปนการเพ่ิมความเขมแข็งของสมาคมฯ 
เอง แลวยังจะเปนการชวยเผยแพรและประชาสัมพันธสมาคมฯใหเปนท่ีรูจักดียิ่งข้ึนดวย โดยในป 2562 มีสมาชิกท้ังสิ้น
ดังนี้ (ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562) 

• สมาชิกสามัญรายป   171  ราย 
• สมาชิกสามัญตลอดชีพ 125      ราย 
• สมาชิกนิติบุคคล                 4          ราย 
• สมาชิกนักศึกษา     29   ราย 
           รวม                         329       ราย 

 
 
3.3  การจัดทํา web site (www.mst.or.th) 
 การจัดทํา Web site ของสมาคมฯ ถือเปนการเผยแพรงานของสมาคมฯ ไดสวนหนึ่งและสําหรับในป 2562 นี้ 
สมาคมฯ ไดมีการนําวารสารประชาสัมพันธในเว็บไซตของสมาคมฯ โดยปรับปรุงใหมีรูปแบบท่ีนาสนใจมากข้ึน 
 
 
3.4 การดําเนินงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลดานมาตรวิทยา สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด ป 2562  

ในป 2562 สมาคมฯ ไดดําเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพดานการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด ดังนี้ 

1. การสอบสมรรนถะบุคคลฯ รุนท่ี 1 สําหรับบุคคลท่ัวไป วันท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2562 มีผูเขารับการสอบ

ดังนี้ 

- ดานอุณหภูมิ  ชั้น 2 มีผูเขาสอบ 6 คน  ผาน 6 คน   

- ดานอุณหภูมิ  ชั้น 3 มีผูเขาสอบ 2 คน  ผาน 2 คน   

- ดานมวล  ชั้น 2 มีผูเขาสอบ 5 คน  ผาน 5 คน   

2. การสอบสมรรถนะบุคคลฯ ดานมิติ ชั้น 1 สําหรับนักศึกษา ในวันท่ี 28 – 30 กรกฎาคม 2562  

- นักศึกษาเขารับการสอบ สาขามิติ ชั้น 1 มีผูเขาสอบ 29 คน  ผาน 29 คน   

3. การสอบสมรรถนะบุคคลฯ ดานมิติ ชั้น 1 สําหรับครูอาจารยของสถาบันอาชีวศึกษา ในวันท่ี 16 – 20 

กันยายน 2562  

- ครูเขารับการสอบสาขามิติชั้น 1 ท้ังหมด 17 คน 

http://www.mst.or.th/
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3.5 การดําเนินงานโครงการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ 
สมาคมฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางการยอมรับดานความสามารถของหองปฏิบัติการ ในป 2562 ท่ี

ผานมา สมาคมฯ ไดจัดทําโครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางหองปฏิบัติการ ซ่ึงมีกิจกรรมตางๆท่ีดําเนินการ ดังนี้  
 

• โปรแกรมการทดสอบความชํานาญการสอบเทียบทางไฟฟา โครงการ MST – PTCA E01 – 2019 

100 kΩ Standard Resistor  ดําเนินการเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2562 

o มีผูเขารวม  4 หองปฏิบัติการ (Standard Resistor)  ผาน 4 หองปฏิบัติการ 
 

• โปรแกรมการเขารวมการทดสอบความชํานาญ สาขาการสอบเทียบทางไฟฟา MST – PTCA – E02-

2019 Calibration of 0.03 𝛍𝛍𝛍𝛍  Standard Capacitor ดําเนินการเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 

พ.ศ. 2562 

o ผูเขารวม 15 หองปฏิบัติการ (Standard Capacitor)  ผาน 15 หองปฏิบัติการ 

 
 
3.6     การจัดแขงขันกอลฟของสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 

สมาคมฯ ไดจัดการแขงขันกอลฟข้ึนเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ณ สนาม บางกอก กอลฟ คลับ ปทุมธานี  
มีผูเขารวมแขงขันจํานวน 25 หนวยงาน ท่ีใหเกียรติรวมเลนกอลฟกับสมาคมฯในครั้งนี้ และมีผูรวมสนับสนุนของรางวัล
ใหกับสมาคมฯ อีกหลายราย ซ่ึงสมาคมฯ ใครขอขอบคุณอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 
 
3.7     การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธผลงานของสมาคมฯ 

คณะกรรมการฯ ใหความสําคัญในการรวมแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เพ่ือเปนชองทางประชาสัมพันธ
สมาคมฯ ในรอบปท่ีผานมาสมาคมฯ ไดรวมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในงานตางๆ ดังนี้ 

1. การรวมแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Lab ในวันท่ี 27 กันยายน 2562  
27 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 16.00 น.หอง MR 218   ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา มีผูสนใจเขารับฟงการบรรยาย ท้ังสิ้น 59 คน โดยหัวขอการบรรยายประกอบดวย 

• การบรรยาย เรื่อง การใช Decision rule สําหรับหองปฏิบตัิการทดสอบ/สอบเทียบ ISO/IEC 
17025: 2017;   วิทยากร: พลอากาศตรี เพียร  โตทาโรง  กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมมาตรวิทยา
แหงประเทศไทย 

• การบรรยาย เรื่อง: การวิเคราะหสาระสําคัญในกัญชาไทย – ความสําคัญและปญหาในการ
วิเคราะห;  วิทยากร: คุณณปภา  สิริศุภกฤตกุล  ตําแหนง เภสัชกรเชี่ยวชาญ  จาก สํานกัยาและ
วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ISO/IEC 17025: 2017 in Practice 
22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. หองแอมเบอร 3 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม      
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีผูสนใจเขา
รวมฟงเสวนาและการอบรมปฏิบัติการ ท้ังหมด 41 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การเสวนา ในหัวขอแนวทางการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2017 ในมุมมองของ  Accreditation Body (AB) และผูตรวจประเมิน เนนประเด็น  
Impartiality,  Risk Management และ Decision rule   โดยผูเขารวมเสวนา 

1. นายญาณพัฒน อูทองทรัพย อดีตผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แหงชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. นายอวิรุทธ เขจรนิตย นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ สํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

3. นางรติกร อลงกรณโชติกุล นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมรับรอง
หองปฏิบัติการ 2 สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

  

• Workshop แนวทางการจัดการความเสี่ยง แนวทางการจัดการเรื่องความเปนกลาง และ
การ จัดทําเอกสาร decision rule ตามขอกําหนดในระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025: 2017 สําหรับหองปฏิบัติการดานทดสอบอาหาร และการสอบเทียบสาขา
อุณหภูมิ มีรายละเอียดวิทยากรดังนี้ 
การทดสอบอาหาร   
วิทยากร: -  นายอวิรุทธ เขจรนิตย นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ  และ ดร.ฐิติวัสส  
สุวคนธ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย   
การสอบเทียบสาขาอุณหภูมิ 
วิทยากร: -  นายกําชัย   สิงหภิวัฒน  ผูอํานวยการหองปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและ
อุณหภูมิจาก ศูนยทดสอบและมาตรวิทยา บางปู (วว.) และ นางสาวพรทิพยพา   เตมียกุล  
ผูอํานวยการสายงานบริการ 3 จาก สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน) 

 

3.8     การประชุมใหญสามัญประจําปและการสัมมนาวิชาการ 
  สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
28 มีนาคม พ.ศ. 2562 (เวลา 08.30 – 13.30 น.)  ณ  หองประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(นนทบุรี) มีการนําเสนอผลการดําเนินการของ สมท. ในรอบป 2560 พรอมท้ังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ดังนี้  

- การบรรยายพิเศษและนําเสนอผลการดําเนินงาน “ความสําคัญของ PTในระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025”  โดย 

- การเสวนา“แนวทางการประเมินความเสี่ยงในหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเพ่ือตอบสนอง

ขอกําหนด ISO/IEC 17025”  

 ผูดําเนินการเสวนาโดย: ดร.ลกัษมี  ปลั่งแสงมาศ 

 ผูเขารวมเสวนา: ดร.ปนัดดา  ซิลวา, นายเชื่อมศักร  สินชัยศรี  
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3.9     การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) ป 2562 – 2565 
         สมาคมฯ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ (ประจําป 2561 – 2562) ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร สมาคม
มาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.)ป 2562 – 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดบทบาทและแนวทางการดําเนินงานของ
สมาคมฯ ในอนาคต โดยกําหนดวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตร สมท. พ.ศ. 2562 -2565 คือ “สมท. เปนศูนยรวมของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการวัดเพ่ือนําความรูดานการวัดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของสังคมไทย”  
           สําหรับกลยุทธเพ่ือการพัฒนา สมท. มี 3 กิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมเผยแพรดานการวัดท่ีเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน  
2) การจัดกิจกรรมแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาดานมาตรวิทยาเชิงรุก 
3) การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการพัฒนา องคความรู องคกร และบุคลากร ดานมาตรวิทยา อยางตอเนื่อง 

 
ในรอบป 2562 ทางสมาคมฯ ไดดําเนินงานตามแผนงานสําหรับแตละกลยุทธ ดังนี้  
1. กลยุทธ 1: จัดกิจกรรมเผยแพรดานการวัดท่ีเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน  

1.1. จัดทําจุลสาร e-up date เพ่ือแจงขาวสารใหแกสมาชิก 
1.2.  รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับมาตรวิทยา และเปนแหลงขอมูล MST 4.0 เพ่ือเผยแพรแกสมาชิก ผาน

สื่อตางๆไดแก เว็บไซต, เฟสบุค กลุมไลน  
2. กลยุทธ 2: จัดกิจกรรมแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาดานมาตรวิทยาเชิงรุก ไดแก การ

ทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมลงนามใน MoU เพ่ือการฝกอบรมครูอาจารย
ภายในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหมีความรูดานมาตรวิทยา มาตรวิทยา 4.0 และ การ
จัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
2.1. กรรมการสมาคมฯ รวม เปนคณะอนุกรรมการใหการรับรอง ISO/IEC 17025 ของ สํานักงานคณะกรรมการ

การมาตรฐานแหงชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และ สํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

3. กลยุทธ 3: จัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการพัฒนา องคความรู องคกร และบุคลากร ดานมาตรวิทยา อยางตอเนื่องดังนี้ 
3.1. สมาคมฯจัดสัมมนาฝกอบรมปฏิบัติการดานมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหแกสมาชิกและ

ผูสนใจ 
3.2. จัดกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดสัมมนาโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ, การฝกอบรม

พิเศษ เปนตน 
3.3. สมาคมฯทําหนาท่ีเปนหนวยงานรับรองบุคลากร โดยทําหนาท่ีเปนหนวยทดสอบในการการทดสอบสมรรถนะ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
3.4. การเปนผูจัดการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ 2 โปรแกรม 

 
 
 
 
 
 



 

หนา 12 จาก 37 

 

 

สรุปผลจากการดําเนินงาน 

          การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯในรอบป 2562 นี้ เปนไปตามยุทธศาสตรของสมาคม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดานเทคนิคการวัดมากข้ึน โดยดําเนินการท้ังในดาน

สัมมนาวิชาการ เพ่ือใหความรูและสรางความตระหนักใหแกสังคมในเรื่องความสําคัญของงานดานมาตรวิทยา รวมท้ังได

สงเสริมใหสมาชิกและผูท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การสงเสริมสถานภาพดานวิชาชีพของ

สมาชิกฯ ใหมีเกียรติ เปนท่ีรับรู และไดรับการยอมรับ  ซ่ึงสมาคมฯ ไดดําเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขา

วิชาชีพมาตรวิทยา ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ท้ัง 4 สาขาอาชีพการสอบเทียบเครื่องวัด พรอมกันนี้สมาคม

ไดดําเนินการจัด โครงการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ ในสาขาการสอบเทียบท่ีขาดแคลนโปรแกรม

ทดสอบความชํานาญ  ซ่ึงคณะกรรมการฯ เชื่อวาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเนนในการพัฒนาบุคคลากรดังกลาวจะ

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรนั้นๆ ท่ีเก่ียวของหรือปฏิบัติงานอยูผานทางระบบมาตรวิทยา ซ่ึงจะสงผล

โดยรวมถึงความเขมแข็งของคุณภาพสินคาและบริการของประเทศตอไป 
 
 
 

                ลงชื่อ            
    (ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ) 

              นายกสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 
 
มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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รวมภาพกิจกรรม 
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 

  
การประชุมระดมสมองนอกสถานท่ี  

เม่ือวันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 ณ สะแกราช จ.นครราชสีมา 
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การสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก  

(World Accreditation Day) 

วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร: ISO/IEC 17025: 2017 in Practice 

22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
หองแอมเบอร 3 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
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พิธีลงนามความรวมมือระหวางสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 
กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วันท่ี 2 กันยายน 2562 
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การรวมแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Lab 
ในวันท่ี 27 กันยายน 2562 หอง MR 218   ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

• การบรรยาย เรื่อง การใช Decision rule สําหรับหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ISO/IEC 17025: 2017 

• การบรรยาย เรื่อง: การวิเคราะหสาระสําคัญในกัญชาไทย – ความสําคัญและปญหาในการวิเคราะห 
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โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

สาขาวิชาชีพดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ณ ศูนยทดสอบและมาตรวิทยา (ศมท.) นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

     วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 
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การแขงขันกอลฟการกุศล ดําเนิการโดยสมาคมฯ  
ณ สนาม บางกอก กอลฟ คลับ ปทุมธานี 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 
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    ************************************************************************************** 
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ระเบียบวาระท่ี 4  แถลงบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุลประจําป 2562 

 
นางอภิญญา หลาเตจา เหรัญญิก ของสมาคมฯ ไดรายงาน รายรับ – รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ ณ วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 
สรุปฐานะทางการเงินของสมาคมฯ ดังรายงานของผูสอบบัญชี   
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รายงานของผูตรวจสอบบัญชี 
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มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   การเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2563 

นางอภิญญา หลาเตจา เหรัญญิก ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง นางจารุณี ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต
เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจําป 2563 
 
มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   แกไขขอบังคับ สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.)  

สืบเนื่องจากขอบังคับของ สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (สมท.) ไดถูกปรับแกครั้งลาสุดเม่ือป 2561 
ดังนั้นเพ่ือใหขอบังคับของ สมท. มีความถูกตองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในยุคปจจุบันมาก
ยิ่งข้ึน คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอปรับแก ขอบังคับ สมท. โดยมีประเด็นสําคัญท่ีขอเสนอแกไข ดังนี้ 
 

การแกไขขอบังคับ หมวดท่ี 4 การประชุมใหญ 

ขอ 23. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนไตรมาตรแรกของปถัดไป 

ทุกๆ ป  ขอเสนอแกไขเปน ขอ 23. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปๆ ละ 1 ครั้ง ภายใน

เดือนไตรมาตรแรกของปถัดไป ทุกๆ ป โดยการประชุมสามารถดําเนินการในรูปแบบการประชุมแบบท่ัวไป หรือ ใช

รูปแบบการประชมุออนไลน  

มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ 
- 

มติท่ีประชุม: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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งานทะเบียน 
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย ป 2562 

 
*************************************************************** 

สรุปยอดสมาชิก 

สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

สมาชิกสามัญรายป R (REGULAR) 171 ราย 

สมาชิกตลอดชีพ L (LIFE) 125 ราย 

สมาชิกนิติบุคคล C (CORPORATE/ORGANIZATION) 4 ราย 

สมาชิกนักศึกษา 29 ราย 

รวมท้ังหมด 329 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************** 
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รายช่ือคณะกรรมการ 
สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย (2561- 2562) 

 

 
ดร.ลักษมี  ปล่ังแสงมาศ 

นายกสมาคม 
 

                                                                             
พลตรี รศ. ดร.ชัยณรงค  เชิดชู            พลอากาศตรี ดร.เพียร โตทาโรง               รศ.นพ.วิรัตน  วงศแสงนาค 
     กรรมการท่ีปรึกษา                               กรรมการท่ีปรึกษา                           กรรมการท่ีปรึกษา 
  

                                   
              ดร.ปนัดดา  ซิลวา                    นางรัชดา  เหมปฐวี                     
                              อุปนายกคนท่ี 1                                        อุปนายกคนท่ี 2 
 

                                                                                              
           ดร.จรัญ   ยะฝา                    นางอภิญญา   หลาเตจา               น.ส.พรทิพยพา  เตมียกุล      
             เลขาธิการ                                  เหรัญญิก                                นายทะเบียน                        
 
 
 



 

หนา 35 จาก 37 

 

                                                                           
 นายวัชระ  นูมหันต                  นายกําชัย   สิงหภิวัฒน             นายสําเนาว  ทองม่ัน 
              ประชาสัมพันธ                      ปฎิคม                                    กรรมการวิชาการ 
 
 

                                                                                                     
         นางอุทุมพร    แกวน้ําดี                 นายเชิดชัย  แสนสีหา                นายชาตรี   อารีวงศ                     

  กรรมการวิชาการ                     กรรมการวิชาการ                  กรรมการวิชาการ           
 

                                                                         
         นายเช่ือมศักร  สินชัยศรี         ผศ.ปฏิญาณ  สุทธิเวทย                     นายวัชระ  อนุศาสนกุล 
              กรรมการวิชาการ                    กรรมการวิชาการ                   กรรมการวิชาการ            
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รายช่ือคณะกรรมการสมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย   

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ท่ีอยู 

1 ดร. ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ 
นายกสมาคมฯ 
E-mail: luxsamee3105@gmail.com 
081-8896735 

27/2 หมู 9 ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 

2 พลอากาศตรเีพียร   โตทาโรง 
กรรมการท่ีปรึกษา 
E-mail: ptotarong@gmail.com 
081-6660500 

55/182 หมูบานเมืองเอก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000 

3 พลตรี รศ. ดร. ชัยณรงค  เชิดชู  
กรรมการท่ีปรึกษา 
E-mail: cherdchuc@hotmail.com 
081-8367933 

เลขท่ี  84 ซ.สมบูรณสุข แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่   
กรุงเทพฯ 10800 

4 รศ.นพ.วิรัตน   วงศแสงนาค 
กรรมการท่ีปรึกษา 
E-mail: virat@amarc.co.th 
02-9342381 ตอ 410 

บริษัทศูนยหองปฏิบัติการและวิจยัทางการแพทยและ  
การเกษตรแหงเอเซีย จํากัด 
เลขท่ี 361,361/1-4 ซ.ลาดพราว122 ถ.ลาดพราว แขวง
พลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310 

5 ดร. ปนัดดา  ซิลวา 
อุปนายก คนท่ี 1 
E-mail: panaddasilva@gmail.com 
081-7514500 

99/619 ซอยมีสุข 5 แจงวัฒนะ 10 ถนนแจงวัฒนะ    แขวง
ทุงสองหอง เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ   10210 

6 นางรัชดา  เหมปฐวี 
อุปนายกคนท่ี 2 
E-mail: rachadahem@gmail.com 
091-3797092 

เลขท่ี 141/25 ถนน พระราม 6  แขวงสามเสนใน         เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

7 ดร.จรัญ   ยะฝา 
เลขาธิการ 
E – mail: charun_yafa@yahoo.com 
02-577-5100 ตอ 2346 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ฝายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
3/4 – 5 ม. 3 ต. คลองหา 
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

8 นางอภิญญา   หลาเตจา 
เหรัญญิก 
E-mail: apinya@tistr.or.th 
02-577 – 9373  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  กอง
จัดการและบรหิารสํานักรับรองระบบคุณภาพ 
35 หมู 3 ต. คลองหา อ. คลองหลวง 
จ. ปทุมธานี 12120 

9 น.ส.พรทิพยพา  เตมียกุล  
นายทะเบียน 
E-mail: pornthippa@tpa.or.th 
081-9259877 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน) 
534/4 ซ.พัฒนา18 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง  เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

mailto:luxsamee3105@gmail.com
mailto:virat@amarc.co.th
mailto:charun_yafa@yahoo.com
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10 นายวัชระ   นูมหันต 
ประชาสมัพันธ  
E-mail: vatchara@hotmail.com 
081-8319493 

เลขท่ี 160/24 ถนน บางกรวย –ไทรนอย แขวงบางกรวย  
เขตบางกรวย จ.นนทบุร ี11130 
   

11 นายกําชัย   สิงหภิวัฒน 
ปฏิคม 
E-mail: kamchai@tistr.or.th 
081-8906155 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
ศูนยทดสอบมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

12 นายเช่ือมศักร   สินชัยศร ี
กรรมการวิชาการ 
E-mail: cheumsakra@gmail.com 
089-4806773 

เลขท่ี 37/184 ซ.39 ถ.พระยาสุเรนทร แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 

13 นายเชิดชัย   แสนสีหา 
กรรมการวิชาการ 
E-mail: cherdchai.s@egat.co.th 
092-2819444 

- เลขท่ี 31/151 ซ.4 ถ.เลียบคลอง7 ต.บึงคําพรอย           
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

- ศูนยมาตรวิทยาสอบเทียบเครื่องมือวัด กองมาตรวิทยา
และสอบเทียบเครื่องมือวัด                                   
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิท
วงศ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

14 นายสําเนาว  ทองมั่น 
กรรมการวิชาการ 
E-mail: tg14460@gmail.com 
081-8424230 

เลขท่ี 722/1 ซ.กม.24  ถ.พหลโยธิน  แขวงสายไหม  
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220   

15 นางอุทุมพร   แกวนํ้าดี 
กรรมการวิชาการ 
E-mail: utumporn065@gmail.com 
081-8039031 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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นายชาตรี   อารีวงศ 
กรรมการวิชาการ 
E-mail: chartreedoi@hotmail.com 
089-2002921 

กลุมงานมาตรฐานเครื่องช่ัง   สํานักงานช่ังตวงวัด  
กรมการคาภายใน 
44/100 ถ. นนทบุรี 1 ต. บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 
11000 
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นายวัชระ   อนุศาสนกุล 
กรรมการวิชาการ 
E-mail: watcharawak@hotmail.com 
081-8309187 

เลขท่ี 28/65 ซ.วัดเวฬุวนาราม16 แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ 

18 ผศ.ปฏญิาณ  สุทธิเวทธ 
กรรมการวิชาการ 
E- mail: s.patiyan75@gmail.com 
081-5582243 

- เลขท่ี 200/25 ม.5  ต.หนองผึ้ง  อ. สารภี  จ. เชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยลีานนา เชียงใหม 

- เลขท่ี 128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
50000 

mailto:kamchai@tistr.or.th
mailto:cheumsakra@gmail.com
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