
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 5/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุม 2-312 อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี ปทุมธานี 

-------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์  ประธานอนุกรรมการ  
2. นายวัลลภ  เตียศิร ิ  อนุกรรมการ  
3. นายผณิศวร ช านาญเวช  อนุกรรมการ 
4. นางอัจฉรา  เจริญสุข  อนุกรรมการและเลขานุการ  
5. นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. นายรภัทร  โพธิวัชร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
3. นางสาวพริมา  เกิดอุดม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
4. นางสาวจริยา บัวเจริญ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
5. นายทศพร เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
6. นายชูศักดิ์ เชื้อสาย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
7. นายสุภัทร  พัฒนกุล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
8. นางสาวจีรพา บุญญคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
9. นางธสร สิงหะเนติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
10. นายลิขิต ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
11. นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. นายชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
13. นายนฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
14. นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
15. นางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
16. นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
17. นางสาวมนัญชยา แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

 

 

 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผลการประชุม NQI เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า จ.

นครปฐม ที่ผ่านมา  
1) ให้เพ่ิมเติมความเข้มแข็งในส่วนของ Post-harvest เนื่องจากยังไม่เห็นการ
มีส่วนร่วมของ AB (Accreditaion Body)  และ RB (Regulation Body) 
เท่าท่ีควร 

 
 

ผช.อุทัย 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
ฝ่ายเลขานุการ 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานความคืบหน้า
การด าเนินงานของคณะ 
ท างานขับเคลื่อนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ 

มติ รับทราบ และควรให้ รมว.อว. ผลักดันให้ NQI ไปอยู่ในคณะกรรมการระดับชาติ 
โดยไม่ต้องอยู่ใน อบ.มว. ทั้งนี้ ในระยะแรกให้ไปดูภาพรวมใน P12 ก่อน แล้วจึงปรับ
คณะ NQI และระหว่างนี้ให้ด าเนินการใน อบ.มว. ไปพลางก่อน 
 

ผมว. 

3.2 การด าเนินการตามข้อ
สั่งการของคณะอนุกรรมการ 
บริหารสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 

ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง CIO 
1) คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนา ให้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสม เช่น แนะน าให้เซ็ต 
wifi อีกวง และให้ไปตั้ง proxy ที่มี firewall 1 ตัว เพ่ือดึงข้อมูลไปอยู่ใน firewall 
และแชร์ให้ใช้ประโยชน์ ส าหรบัห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน (ถนนโยธี) 
ให้ขอเชื่อมต่อเป็นรายครั้ง เพ่ือกระจายข้อมูลให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 
การด าเนินการด้วยวิธีนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 
ฝ่ายบริหารงานกลาง 
1) ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลและแผนการด าเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการรับรู้
ด้วย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน มว. 
คณะท างานพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ 
1) การของบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ไปคิดค านวณหา return value 
โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ท าแล้วเกิด value ด้านความปลอดภัย ให้ค่ามากสุด 
 กิจกรรมที่ท าแล้วเกิด value ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 
 กิจกรรมที่ท าแล้วเกิด value  ดา้นความพึงพอใจ ให้ค่าน้อยสุด 

มติ รับทราบและให้ด าเนินการตามข้อแนะน า และเร่งค านวณหา return value 
เพ่ือได้ตัวเลขงบประมาณ และน าไปของบประมาณจากกองทุนฯ ต่อไป 

ผช.อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 

ผฝบ. 
 
 

ผช.อุทัย 
 
 
 
 
 
 

ผช.อนุสรณ์/
ผช.อุทัย/ 

ผฝบ. 
 
 
 
 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การทบทวนแผนยุทธ 
ศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 
2560 – 2564) และแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 

ข้อ 3.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน HR  
1) เมื่อท าระบบเสร็จแล้ว ควรให้เห็น outcome ที่เกิดประโยชน์ (ขอ 
Qualitative) ไม่เป็นเพียงแค่ด าเนินการแล้วเสร็จ และขอให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลด้วย 
แผนยุทธศาสตร์ด้าน HR ของ มว. ในปี 2563 
1) โครงการด้านการบริหาร HR ควรเรียงล าดับความส าคัญในการด าเนินงาน
ใหม่ โดยน าข้อ 1.3 และ 1.2 ขึ้นมาก่อน แล้วจึงด าเนินการข้อ 1.1 เนื่องจาก
เป็นจุดอ่อนของ มว. ที่ต้องเร่งด าเนินการ 
2) เรื่อง Career Path ให้ไปศึกษากับองค์กรอ่ืนๆ เพื่อเทียบเคียงกับ มว. 
มติ เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR และให้ผู้บริหารทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการปรับล าดับความส าคัญของโครงการให้เป็นแผนการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผฝบ. 

4.2 การติดตามระบบการ
บริหารจัดการและผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด มว.  
1) ผลงานของ มว. ต้องแสดงประสิทธิภาพและโอกาส การประเมินเป็นเพียง
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะท าให้ มว. รู้ว่ามีโอกาสและมีศักยภาพท่ีจะเดินหน้าต่อ
ได้หรือไม่ 
2) ฝึกเกณฑ์คะแนนที่ 5 และ 3 (ด าเนินการได้ตามแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับ) ถ้าใช้การบริหารจัดการที่ดีขึ้น ก็จะเพ่ิมคะแนนได้ถึง 5 คะแนน  
3) ให้ มว. ลองด าเนินการโดยตั้งเกณฑ์ท่ี 3 และเกณฑ์ที่ 5  
การใช้เงินกองทุน 
1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา จะน าการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาให้ มว. ศึกษาเป็น
แนวทาง 
การติดตามการบริหารจัดการ 
1) ให้ฝ่าย/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดท าล าดับขั้นตอนการท างาน (workflow) 
ของพันธกิจโดยรวม ให้ตามจุดควบคุมก็จะท าให้คะแนนเพ่ิมข้ึน (จะเอา
ตัวอย่างมาให้ดู) 
มติ รับทราบและให้ด าเนินการตามข้อแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รก.ผฝน. 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 รายงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบราง 

1) ขอรายการเครื่องมือที่จะติดตั้งในอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบรางให้อนุกรรมการฯ พิจารณา 
มติ รับทราบและให้น ารายการเครื่องมือที่จะติดตั้งในอาคารมาเสนอในการ
ประชุมคราวถัดไป 
 
 
 

 
 

ผช.อนุสรณ์ 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 : (อ่ืนๆ) 
 1) ประธานขอประชุม อบ. เป็น 2 เดือน/ครั้ง และก าหนดวันประชุมล่วงหน้า  

 พ.ย 62 วันที่ 14 พ.ย 62 
 ม.ค 63 วันที่ 16 ม.ค 63 
 มี.ค 63 วันที่ 19 มี.ค 63 
 พ.ค 63 วันที่ 14 พ.ค 63 
 ก.ค 63 วันที่ 16 ก.ค 63 
 ก.ย 63 วันที่ 17 ก.ย 63 

2) แนะน าให้ มว. มีรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานท างานได้มากข้ึน เช่น 
เงินรางวัล ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 

 

 

เลิกการประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี นางอัจฉรา เจริญสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


