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วาระท่ี 5.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2562 

   
1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
เรื่องเดิม 

ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้น าเสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และได้รับความ
เห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยสถาบันได้
ก าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ที่มีบทบาทสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไว้ นั้น 

 

การด าเนินการ 
สถาบันมีผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ ตามแนวทางการด าเนินงานที่ 1 - 4 ดังนี้ 
1.  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สร้างพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ 
2.  แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา 
3.  แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม 
4.  แนวทางการด าเนินงานที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารองค์กร 

  
 โดยมีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 19 ตัวชี้วัด ณ วันที่  30 กันยายน 2562 สถาบันฯ มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้มากกว่าเป้าหมาย ตามแผนในไตรมาสที่ 1 - 4 จ านวน 19 ตัวชี้วัด 
(รอบ 12 เดือน)  
 
ประเด็นน าเสนอต่อท่ีประชุม 
  เพ่ือโปรดพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 
 
เอกสารประกอบวาระ 

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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2) รายงานผลการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 

 
เรื่องเดิม 

ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้น าเสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และได้รับความ
เห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยสถาบันได้รับ
เงินส าหรับการด าเนินการในปี 2562 จ านวนเงินรวม 639.6532 ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ    จ านวนเงิน 119.3492 ล้านบาท 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ  จ านวนเงิน 198.8578  ล้านบาท 

ในการแข่งขันของประเทศ 
3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน 177.1669 ล้านบาท 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
4. แผนงานบูรณาการ      จ านวนเงิน 116.1273 ล้านบาท 
5. โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 จ านวนเงิน 28.1520 ล้านบาท 

ภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน Development Policy Loan : DPL 

 

การด าเนินการ 
สถาบันได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
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      หนว่ย : ล้านบาท  

เงินกองทุน 
เพื่อการพัฒนาระบบ 

มาตรวิทยา/ แหล่งเงินอ่ืน 
แผน 

ผล 
(ผูกพัน) 

ร้อยละ 
(ผูกพัน) 

คงเหลือ 
ผล 

(จ่ายจริง) 
ร้อยละ 

(จ่ายจริง) 
คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

119.3492 119.3492 100.00 - 119.2780 99.94 0.0712 

2. แผนงานพื้นฐานด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 

204.8493 148.5394 72.51 56.3099 124.9895 61.02 79.8598 

3. แผนงานยุทธศาตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

 

176.8094 166.9351 94.42 9.8743 105.4044 59.61 71.4050 

4. แผนงานบูรณาการ 
 

110.4933 96.6257 87.45 13.8677 69.1763 62.61 41.3170 

5. โครงการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาแห่งชาติ 
ระยะที่ 3 ภายใต้
โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
Development 
Policy Loan : DPL 

28.1520 17.0985 60.74 11.0536 17.0985 60.74 11.0536 

รวมทั้งสิ้น 639.6532 548.5478 85.76 91.1054 435.9467 68.15 203.7065 

ประเด็นน าเสนอต่อท่ีประชุม 
  เพ่ือโปรดพิจารณาผลการใช้เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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3) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินของ

กรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

เรื่องเดิม 

  ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ” สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  โดยกรมบัญชีกลาง ตัวชี้วัดร่วมด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อย่อย ที่ 2 การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน โดยประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา คือ 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ นั้น 
 
การด าเนินการ 
   สถาบันได้มีประเมินผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
“กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ” ของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีบัญชี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งได้ระดับคะแนน เท่ากับ 4.5793 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0000 
 
ประเด็นน าเสนอต่อท่ีประชุม 
   เพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการบริหารจัดการที่ส าคัญ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
 
เอกสารประกอบวาระ 
  2) รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ส าหรับงวดสิ้นปีบัญชี 2562 (TRIS)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

ประเด็นน าเสนอต่อท่ีประชุม 
  เพ่ือโปรดพิจารณาความคืบหน้าการติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2562 ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
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มติที่ประชุม 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ (ต.ค. - ธ.ค. 61) (ม.ค. - มี.ค. 62) (เม.ย. - มิ.ย. 62) (ก.ค. - ก.ย. 62)

แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล)

เปา้ประสงค์ที่ 1

1.1 ผลิตภณัจ์ากประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันและ
ได้รบัการยอมรบัในคุณภาพใน
ตลาดการค้าโลกสูงขึ้น
1.2 ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เครือ่งมือ
และความสามารถสอบกลับได้
ทางมาตรวิทยาที่เหมาะสม
เปน็หลักอ้างอิง
1.3 มีนวัตกรรมด้านการวัดและ
เครือ่งมือต้นแบบที่พัฒนาได้
เองในประเทศ
1.4 ระบบมาตรวิทยาของ
ประเทศมีสมรรถนะ (capability) 
พลวัตร (dynamics) และความ
สามารถในการปรบัตัว (agaility)
เพ่ิมขึ้น
1.5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เน่ืองจากการพ่ึงพาระบบมาตร
วิทยาต่างประเทศลดลง
กิจกรรมหลักที่ 1
สรา้งพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยา
ของประเทศ

 - การสถาปนาและพฒันา 1.1 จ านวนขีดความสามารถ 63          111.11    -         3           7           53           
หน่วยวดัแหง่ชาติ ทางการวดัที่ได้รับการพฒันา (70)        (1) (3) (8) (58)

(รายการวดั)

1.2 จ านวนวสัดุอ้างอิงที่ได้รับ 25          104.00    -         -         -         25           
การพฒันา (รายการ) (26)        (0) (0) (1) (25)

1.3 จ านวนนวตักรรมด้านการ 10          150.00    -         1           2           7             
วดัต้นแบบการวดัที่สร้างส าเร็จ (15)        (0) (1) (2) (12)
(รายการ)

 ผล 
คิดเป็น %
ของแผนใน
ไตรมาสที ่4

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
     รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

           ประจ าไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 แผนทัง้ปี

(ผลไตรมาสที ่
4) 

ณ 30 ก.ย. 62
รอบ 12 เดอืน

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

มว

NIMT

1/6



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ (ต.ค. - ธ.ค. 61) (ม.ค. - มี.ค. 62) (เม.ย. - มิ.ย. 62) (ก.ค. - ก.ย. 62)

แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล)

 ผล 
คิดเป็น %
ของแผนใน
ไตรมาสที ่4

 แผนทัง้ปี
(ผลไตรมาสที ่

4) 
ณ 30 ก.ย. 62
รอบ 12 เดอืน

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

 - การเปรียบเทยีบ 1.4 จ านวนการเปรียบเทยีบ 10          180.00    -         -         2           8             
ผลการวดัระหวา่งหอ้งปฏบิติัการ ผลการวดัระหวา่งประเทศที่เปน็ (18)        (1) (0) (4) (13)
ต่างประเทศ ทางการ (รายการวดั)

เปา้ประสงค์ที่ 2

2.1 โครงสรา้งพ้ืนฐานด้าน

คุณภาพของประเทศ

เปน็ระบบและสอดคล้อง

กับแนวปฏบิตัิสากล

2.2 ระบบมาตรวิทยาของประเทศ

ได้รบัการยอมรบัในเวทรีะหว่าง

ประเทศสูงขึ้น

2.3 เครอืข่ายหอ้งปฏบิตัิการ

วิเคราะห ์ทดสอบและสอบเทยีบ

ขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีความ

เข้มแข็งสามารถรบัความ

ต้องการอันเน่ืองมาจากการเปดิ

ประชาคมอาเซียน 

2.4 เกิดเครอืข่ายวิชาการ วิชา

ชีพและธุรกิจ (Triple Helix)

ที่รว่มกันใช้ประโยชน์โครงสรา้ง

พ้ืนฐานด้านคุณภาพในระดับ

ประเทศและอาเซียนอย่างคุ้มค่า

2.5 เกิดความเปน็ธรรมและสังคม

มีความเชื่อมั่นในการออก

มาตรฐานและกฎหมายรวมทั้งการ

บงัคับใช้มาตรฐานและกฎหมาย

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการน ามาตร

วิทยามาใช้

กิจกรรมหลักที่ 2
สรา้งเครอืข่ายด้านมาตรวิทยา

2.1 จ านวนความสามารถ 30          106.67    -         2           9           19           
ที่ได้รับการตีพมิพใ์นเวบ็ไซด์ (32)        (0) (0) (11) (21)
BIPM (CMC) (รายการ)
2.2 จ านวนกิจกรรมที่จัดเพื่อ 6           100.00    -         -         -         6             
บรูณาการระหวา่งหน่วยงาน (6)          (0) (1) (1) (4)
NQI (กิจกรรม)

2/6



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ (ต.ค. - ธ.ค. 61) (ม.ค. - มี.ค. 62) (เม.ย. - มิ.ย. 62) (ก.ค. - ก.ย. 62)

แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล)

 ผล 
คิดเป็น %
ของแผนใน
ไตรมาสที ่4

 แผนทัง้ปี
(ผลไตรมาสที ่

4) 
ณ 30 ก.ย. 62
รอบ 12 เดอืน

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

2.3 จ านวนกิจกรรมด้าน 30          100.00    -         3           5           22           
เครือข่าย/ชมรมมาตรวทิยา (30)        (3) (10) (1) (16)
(กิจกรรม)

 - การเสริมสร้างความ 2.4 จ านวนรายการ 50          128.00    -         -         5           45           
เข้มแข็งหอ้งปฏบิติัการวเิคราะห์ เปรียบเทยีบผลการวดั (64)        (0) (0) (7) (57)
ทดสอบและสอบเทยีบระดับ ระหวา่งหอ้งปฏบิติัการ
ทติุยภมูิ ภายในประเทศ (รายการ)

 -  การใหบ้ริการสอบเทยีบ 2.5 จ านวนรายการวเิคราะห์ 4,800     126.13    500        1,000     1,500     1,800       
เคร่ืองมือวดัและการใหค้ าปรึกษา ทดสอบ สอบเทยีบ (6,054)    (1484) (1550) (1443) (1577)

และใหค้ าปรึกษาด้าน
มาตรวทิยา (รายการ)

เปา้ประสงค์ที่ 3

3.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการ

ผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศมีผลิต
ภาพสูงขึ้น
3.2 แรงงานไทยมีทกัษะด้าน
มาตรวิทยา (เปน็ extra skills)
สูงขึ้น
3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สามารถสรา้งนวัตกรรมใหแ้ก่
สินค้าและบรกิารของตนเพ่ิมขึ้น
ด้วยมาตรวิทยา
3.4 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
ของไทยสามารถเข้าสู่หว่งโซ่
คุณค่าระดับโลก (global value
chain) และมีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น
เปา้ประสงค์ที่ 4
4.1 บรกิารทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงทางสุขภาพใน
สังคมสูงวัยมีสมรรถนะสูงขึ้น
4.2 การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ (ต.ค. - ธ.ค. 61) (ม.ค. - มี.ค. 62) (เม.ย. - มิ.ย. 62) (ก.ค. - ก.ย. 62)

แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล)

 ผล 
คิดเป็น %
ของแผนใน
ไตรมาสที ่4

 แผนทัง้ปี
(ผลไตรมาสที ่

4) 
ณ 30 ก.ย. 62
รอบ 12 เดอืน

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4.3 ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถทวนสอบ
ได้อย่างเปน็ระบบเพ่ิมขึ้น
4.4 ประชาชนทกุกลุ่มวัยมีความ
รูค้วามเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
มาตรวิทยาและสามารถน าความ
รูไ้ปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้
4.5 สถาบนัมีภาพลักษณท์ี่ชัดเจน
มีความสามารถและมีความพรอ้ม
ในการสนับสนุนและรว่มมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการน ามาตร
วิทยาไปประยุกต์เพ่ือแก้ปญัหา
4.6 สังคมไทยมีวัฒนาธรรม
คุณภาพที่เข้มแข็งและสามารถใข้
วัฒนธรรมดังกล่าวในการขับ
เคลื่อนตลาดสินค้าและบรกิาร
ของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 3
สรา้งผลกระทบด้านมาตรวิทยา
ต่อประชาชน/สังคม

3.1 จ านวนกิจกรรมบรูณาการ 5           100.00    -         -         -         5             
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ (5)          (1) (1) (0) (3)
แข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหผู้้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
กระบวนการผลิต/พฒันาทกัษะ

แรงงาน (กิจกรรม)

3.2 จ านวนบคุลากรที่ได้รับ 1,800     151.39    100        800        600        300          
การพฒันาทกัษะด้านมาตร (2,725)    (692) (609) (1034) (390)
วทิยา (คน-วนั)  

3.3 จ านวนการน านวตักรรม 8           112.50    -         -         1           7             
ไปถ่ายทอดใหผู้้ประกอบการ (9)          (0) (1) (5) (3)
ได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(รายการ)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ (ต.ค. - ธ.ค. 61) (ม.ค. - มี.ค. 62) (เม.ย. - มิ.ย. 62) (ก.ค. - ก.ย. 62)

แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล)

 ผล 
คิดเป็น %
ของแผนใน
ไตรมาสที ่4

 แผนทัง้ปี
(ผลไตรมาสที ่

4) 
ณ 30 ก.ย. 62
รอบ 12 เดอืน

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

3.4 จ านวนกิจกรรมบรูณาการ 8           125.00    -         1           3           4             
เพื่อยกระดับคุณภาพการ (10)        (0) (2) (2) (6)
บริการภาคสาธารณะและ
สังคม (กิจกรรม)

3.5 จ านวนคู่มือการปฏบิติังาน 5           100.00    -         -         -         5             
ที่ดี (good practice guide)/ (5)          (0) (0) (0) (5)
วธิกีารทวนสอบเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาค
สาธารณะ (ฉบบั)

3.6 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800     124.61    100        800        600        300          
ด้านมาตรวทิยา (คน) (2,243)    (462) (541) (503) (737)

3.7 จ านวนผู้ประกอบการที่ได้ 20          100.00    -         -         -         20           
รับการแนะน าถ่ายทอดองค์ (20)        (0) (1) (7) (12)
ความรู้เพื่อพฒันาประสิทธิ
ภาพในกระบวนการผลิต
(ราย)

เปา้ประสงค์ที่ 5

5.1 สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติมี

สมรรถนะทางวิชาการและความ

สามารถทางการวัดที่สูงขึ้น 

สามารถใหบ้รกิารด้านมาตรวิทยา

ในระดับสากล

5.2 บคุลากรของสถาบนั

มีบทบาทเวทมีาตรวิทยาและ

โครงสรา้งพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

อย่างสรา้งสรรค์และเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยยะ

5.3 สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติมี

ระบบและกระบวนการท างานที่

กระชับโปรง่ใส ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ
ประโยชน์สาธารณะตามหลัก
ธรรมาภบิาล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/หน่วยนับ (ต.ค. - ธ.ค. 61) (ม.ค. - มี.ค. 62) (เม.ย. - มิ.ย. 62) (ก.ค. - ก.ย. 62)

แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล) แผน/(ผล)

 ผล 
คิดเป็น %
ของแผนใน
ไตรมาสที ่4

 แผนทัง้ปี
(ผลไตรมาสที ่

4) 
ณ 30 ก.ย. 62
รอบ 12 เดอืน

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

กิจกรรมหลักที่ 4
เสรมิสรา้งศักยภาพการบรหิาร
องค์กร

4.1 จ านวนขีดความสามารถ 2           200.00    -         -         -         2             
การวดัระดับปฐมภมูิที่ได้รับการ (4)          (0) (0) (0) (4)
พฒันา (รายการ)

 4.2 จ านวนผลงานวชิาการที่ 30          100.00    -         -         5           25           
ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ใน (30)        (0) (0) (11) (19)
วารสารวชิาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (เร่ือง) 

4.3 ร้อยละความส าเร็จของ 100        100.00    -         -         -         100          
การปรับปรุงและพฒันาระบบ (100.00)  (16.67) (30.83) (30.83) (21.67)
งาน (ร้อยละ)
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หน่วย : บาท

แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)

ตัวชีว้ัด/หน่วยนับ (ผลทั้งป)ี (ผล) (ผล) (ผล) (ผล) รายละเอียด

เปา้ประสงค์ที่ 1

1.1 ผลิตภัณจ์ากประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันและ
ได้รับการยอมรับในคุณภาพใน
ตลาดการค้าโลกสูงขึน้
1.2 ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เครื่องมือ
และความสามารถสอบกลับได้
ทางมาตรวิทยาที่เหมาะสม
เปน็หลักอ้างอิง
1.3 มีนวัตกรรมด้านการวัดและ
เครื่องมือต้นแบบที่พัฒนาได้
เองในประเทศ
1.4 ระบบมาตรวิทยาของ
ประเทศมีสมรรถนะ (capability) 
พลวัตร (dynamics) และความ
สามารถในการปรับตัว (agaility)
เพ่ิมขึน้
1.5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เน่ืองจากการพ่ึงพาระบบมาตร
วิทยาต่างประเทศลดลง
กิจกรรมหลักที่ 1
สร้างพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยา
ของประเทศ

 - การสถาปนาและพัฒนา 1.1 จ านวนขีดความสามารถ 63        -        3          7          53          -  จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความ
หน่วยวดัแห่งชาติ ทางการวดัที่ได้รับการพัฒนา (70)       (1) (3) (8) (58) ต้องการของผู้ใช้บริการ จ านวน 70 รายการวัด

(รายการวดั) ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 6 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Harmonics Power Source
2. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Spectral voltage amplitude, pulse 
repetitionfrequency, amplitude of sine generator / Pulse and Sine Wave

Generator
3. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Audio Attenuator
4. การเปิดให้บริการสอบเทียบ RF Power  meter
5. การเปิดให้บริการสอบเทียบ DC Resistance /DC Resistance Standard

 and source/ Temperature coefficient: Fixed resistor 
6. การเปิดให้บริการสอบเทียบ DC Resistance Ratios/DC Resistance Ratio

Devices 
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 11 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการสอบเทียบทางการวดัสาขา Variable thermometer
blackbody sources ด้วยการปรับปรุงโดยการลดค่าความไม่แน่นอนในการวดัและ
การขยายพิสัย

2. การเปิดให้บริการสอบเทียบทางการวดัสาขา Dew-point hygrometer แบบ
อัตโนมัติ (Automatic calibration of dew point hygrometer)

3. การเปิดให้บริการสอบเทียบ radiation thermometers ช่วงอุณหภูมิ
420 °C ถึง 1 000 °C

4. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Variable tempetature blackbody radiation

sources ความยาวคล่ืน (8-14) m ช่วงอุณหภูมิต่ าถึง -40 °C
5. การพัฒนาวธิกีารสอบเทียบ 1 600 nm radiation thermometers (RT)

ช่วงอุณหภูมิ 150 °C ถึง 1 100 °C
6. การพัฒนาด้วยการลด uncertainty ในการสอบเทียบกับ In fixed point

สอบเทียบ 1600 RT กับจดุตรึง In (156.5985 °C)

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ 
     รายละเอียดผลการปฏบิตัิงานและงบประมาณ ปงีบประมาณ 2562

           ประจ าไตรมาสที ่4 ณ วันที ่30 กันยายน 2562 

เปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

มว

NIMT
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แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)

ตัวชีว้ัด/หน่วยนับ (ผลทั้งป)ี (ผล) (ผล) (ผล) (ผล) รายละเอียดเปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

7. การพัฒนาด้วยการลด uncertainty ในการสอบเทียบกับ In fixed point
สอบเทียบ 1600 RT กับจดุตรึง Cu (1 084.62 °C)

8. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Fixed-point Blackbody (Primary and

Secondary Fixed-point Black body range 156.5985oC)
9. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Correlated color temperature of a

tungsten lamp and a general light source 2 600 K to 6 600 K
10. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Moisture Meter in paddy (Capacitance 
type)11. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Illuminance responsivity of and

illuminance meter or a lux meter 
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จ านวน 35 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิกีารวดัค่าความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
บัฟเฟอร์ 6.86 ด้วยวธิ ีdifferential cell

2. การเปิดให้บริการวดัโดยวเิคราะห์เซล์ขัน้สูงด้วยเคร่ือง Confocal Laser
Scanning Microscope (LSM880)

3. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิวีดั O2/N2 (mmol/mol) โดยวธิใีห้ค่าก๊าซผสม
มาตรฐานส าหรับเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

4. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิวีดั Multi component โดยให้ค่าก๊าซผสมมาตร
ฐานส าหรับสอบเทียบเคร่ืองตรวจวดัปริมาณก๊าซออกซิเจนคาร์บอนมอนอกไซด์และ
มีเทน

5. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิตีรวจวดั peptide ด้วยเทคนิค Gas-mass
spectrometry

6. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิตีรวจสอบการปนเปื้อนของเนือ้สุกรในผลิตภัณฑ์
ไส้กรอกไก่ ด้วยวธิ ีqPCR

7. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิตีรวจวดัเอนไซม์ aspartate amino transferase
ด้วย micro plate reader

8. การเปิดให้บริการวดัโดยวธิตีรวจวดัปริมาณ C-peptide ด้วยเทคนิค IDMS
9. การพัฒนาวธิตีรวจวดัปริมาณสารดัดแปรพันธกุรรมในมะละกอด้วยวธิ ีddPCR
10. การพัฒนาวธิตีรวจวดัปริมาณสารดัดแปรพันธกุรรมสายพันธุ ์MON810 ด้วย

วธิ ีddPCR
11. การพัฒนาวธิตีรวจวดัปริมาณสารดัดแปรพันธกุรรม Roundup ready ใน

ถัว่เหลือง ด้วยวธิ ีqPCR
12. การให้บริการวเิคราะห์ปริมาณ E.Coil ในน้ าด่ืมด้วยวธิ ีmembrane

filtration
13. การพัฒนาวธิตีรวจวดัสารก่อภูมิแพ้กลูเตน ด้วยวธิ ีqPCR
14. การพัฒนาวธิตีรวจวดัเจลาตินจากหมูด้วยเทคนิค LC-MS/MS
15. การพัฒนาวธิกีารวดั NO in N2

16. การพัฒนาวธิกีารวดัปริมาณ organic carbon (OC) และ elemental
carbon (EC)

17. การพัฒนาวธิกีารวดัฝุ่นละอองขนาด 2.5 um(PM2.5)
18. การพัฒนาวธิกีารวดัฝุ่นละอองขนาด 10 um(PM10)
19. การพัฒนาวธิกีารวดัหาปริมาณโซเดียมไอออนในน้ าด่ืม
20. การพัฒนาวธิกีารก าหนดค่าความเป็นกรด-เบสด้วยวธิทีุติยภูมิ (pH4)
21. การพัฒนาวธิกีารก าหนดค่าความน าไฟฟ้าของสารละลายมาตรฐานด้วยวธิี

ทุติยภูมิ
22. การพัฒนาวธิกีารวดัดีบุก พลวง สังกะสี และ สารหนูในพลาสติก 

ด้วยเทคนิค Standard Addition ICP-MS
23. การพัฒนาวธิกีารวธิกีารวดัน้ าตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน (HbA1c)
24. การพัฒนาวธิวีดั AFB2
25. การพัฒนาวธิวีดั AFG1
26. การพัฒนาวธิวีดั AFG2
27. การพัฒนาวธิกีารวเิคราะห์สารก าจดัศัตรูพืชที่ตกค้างในอาหาร
28. การพัฒนาวธิกีารวดักรดไขมัน
29. การพัฒนาวธิกีารวดัยูเรีย ด้วยเทคนิค LC-MS/MS
30. การพัฒนาวธิกีารวดักรดยูริค ด้วยเทคนิค LC-MS/MS
31. การพัฒนาวธิกีารวดัหาปริมาณโลหะผสม (แคดเมียม โครเมียม ทองแดง

ตะกัว่ และสังกะสี)
32. การพัฒนาวธิกีารวดั NF metabolite, AOZ ด้วยเทคนิค LC/MS/MS

ในอาหารทะเล
33. การพัฒนาวธิกีารวดั NF metabolite, AMOZ ด้วยเทคนิค LC/MS/MS 

ในอาหารทะเล
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34. การพัฒนาวธิกีารวดั NF metabolite, AHD ด้วยเทคนิค LC/MS/MS 
ในอาหารทะเล

35. การพัฒนาวธิกีารวดั NF metabolite, SEM ด้วยเทคนิค LC/MS/MS 
ในอาหารทะเล
ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 7 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัแรงบิด Hand torque tools/
Screwdriver range 0.1 –1.0 N·m CMCs 1.5% 

2. การเปิดให้บริการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบคุณสมบัติการไหล Extrusion
plastometer according to ASTM D1238 

3. การเปิดให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือ Vacuum gauge ประเภท Capcitance
diaphragm gauge (CDG) และ Spinning rotor gauge (SRG) โดยใช้วธิี
Static expansion method 

4. การเปิดให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือ Pressure measuring instrument
พิสัยการวดั (0 ถึง 35) bar โดยใช้น้ าเป็นตัวกลาง
Static expansion method 

5. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Hydrometer พิสัย (600-1500) kg.m3

ลด CMCs จาก 0.070 kg.m3

6. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Density and Volume of Solid Artifact

(800-9000) kg.m3 CMCs 6/V0.8 kg.m3 พิสัยปริมาตร (1-110) CMC (0.04123V)
 + 0.4592) mm3 โดย V คือ ปริมาตร CM3

7. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Pressure measuring instrument พิสัยการวดั
(0-130) kPa differential gas pressure และ พิสัยการวดั (10-700) kPa

absolute gas pressure CMC=3x10-4Pe
ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จ านวน 2 รายการวัด

1. Areal parameter, Sa
2. Areal parameter, Sq

กลุม่งานเสียงและการสัน่สะเทือน จ านวน 7 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Tuning Fork Range 500 Hz – 5 kHz
(ส้อมก าเนิดเสียงมาตรฐาน)

2. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Working standard microphone range
2 Hz-20kHa 

3. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Pure-tone audiometer with circumaural
earphone 

4. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Octave Band Pass Filter earphone
5. การเปิดให้บริการสอบเทียบหัววดัการส่ันสะเทือน Accelerometer
6. การเปิดให้บริการสอบเทียบ ชุดสอบเทียบ Qualification Sound Booth

Testing
7. การเปิดให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย์ด้าน Therapeutic

Ultrasound 
กลุม่งานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด จ านวน 2 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Charpy Impact
2. การเปิดให้บริการสอบเทียบ Autocollimator calibration using

Selfcalibration angle system
1.2 จ านวนวสัดุอ้างอิงที่ได้รับ 25        -        -        -        25          - จ านวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 26 รายการ ได้แก่

การพัฒนา (รายการ) (26)       (0) (0) (1) (25) ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 1 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการจ าหน่ายวสัดุอ้างอิง CRM for Moisture Content in Rice
 orPaddy range 10 %MC to 18 %MC

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 22 รายการวดั ได้แก่
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จ านวน 22 รายการวัด

1. การเปิดให้บริการ CRM-Multi component gas mixtures ก๊าซผสม
มาตรฐานส าหรับสอบเทียบเคร่ืองตรวจวดัปริมาณก๊าซออกซิเจนคาร์บอนมอนอกไซด์
และมีเทน

2. การเปิดให้บริการ CRM-O2/N2 (100-1000ppm) ก๊าซผสมมาตรฐานส าหรับ
สอบเทียบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

3. การเปิดให้บริการ CRM-O2/N2 (10-100 pm) ก๊าซผสมมาตรฐานส าหรับ
สอบเทียบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

4. การเปิดให้บริการให้ค่า 1% เนือ้หมูปนเปื้อนในเนือ้ววั
5. การเปิดให้บริการให้ค่า 10% เนือ้หมูปนเปื้อนในเนือ้ววั
6. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงถัว่เหลือง GTS 40-3-2 (Blank)
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7. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงดีเอ็นเอวดั 100%
8. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายไนเตรตไอออน
9. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายฟลูออไรด์ไอออน
10. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายที่มีค่าการน าไฟฟ้าต่ า
11. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิง Watet content in Ethanal
12. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายบัฟเฟอร์ระดับปฐมภูมิ (pH10)
13. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายบัฟเฟอร์ระดับปฐมภูมิ (pH4.01)
14. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายบัฟเฟอร์ระดับปฐมภูมิ (pH6.86)
15. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงสารละลายมาตรฐาน AFB1
16. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงการวดัสัดส่วนกรดไขมัน Fatty Acid in

Cooking Oil (Palmitic acid 106 mg/g,11.4%)
17. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงการวดัสัดส่วนกรดไขมัน Fatty Acid in

Cooking Oil (Stearic acid 33 mg/g, 4.1%)
18. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงการวดัสัดส่วนกรดไขมัน Fatty Acid in

Cooking Oil (Oleic acid 231 mg/g, 25.7%)
19. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงการวดัสัดส่วนกรดไขมัน Fatty Acid in

Cooking Oil (Linoleic acid 493 mg/g, 53.4%)
20. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิงการวดัสัดส่วนกรดไขมัน Fatty Acid in

Cooking Oil (Linolenic acid 46 mg/g, 5.3%)
21. การเปิดให้บริการวสัดุอ้างอิงมะละกอ (blank)
22. การเปิดให้บริการให้ค่าก๊าซผสมมาตรฐานส าหรับสอบเทียบเคร่ืองตรวจวดั

ปริมาณก๊าซแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
23. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิง Ethanol-Water Standard Solution 

(0.45 mg/g)
24. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิง Ethanol-Water Standard Solution 

(0.55 mg/g)
25. การเปิดให้บริการให้ค่าวสัดุอ้างอิง Ethanol-Water Standard Solution 

(1.0 mg/g)

1.3 จ านวนนวตักรรมด้านการ 10        -        1          2          7           - จ านวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้างส าเร็จ จ านวน 15 รายการ 
ได้แก่วดัต้นแบบการวดัที่สร้างส าเร็จ (15)       (0) (1) (2) (12) 1. กลุม่งานเสียงและการสัน่สะเทือน จ านวน 1 รายการ

(รายการ) 1. กล่องเก็บเสียงขนาดเล็กต้นแบบ ใช้งานส าหรับสอบเทียบเคร่ืองวดัระดับ
ความดันเสียง ลดเวลาในการสอบเทียบ ลดความผิดพลาดของผลการวดั และ
สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการทางาน

2. กลุม่งานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือ จ านวน 2 รายการ

1. ระบบการวดัแบบ in-line measurement เพื่อใช้ส าหรับการวดัเส้นผ่าน
ศูนย์กลางและความกลมของชิน้งานแบบอัตโนมัติ ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึน้มีราคาถูกกวา่
เคร่ืองที่ขายอยูค่่อนข้างมากและระบบนีส้ามารถลดเวลาวดัชิน้งานอีกด้วย เนือ่งจาก
สามารถได้ทั้ง 2 พารามิเตอร์ได้ด้วยเคร่ืองเดียว

 2. ระบบเชือ่มต่อแสดงผลของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบดิจติอลลงคอมพิวเตอร์
โดยใช้กล้องดิจติอล

3. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 2 รายการ

1. การน าระบบสแกนทรงกลมรวมแสงต้นแบบไปวดัการตอบสนองของทรงกลม
รวมแสง ณ หน่วยงานที่ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อน าเคร่ืองสแกนทรงกลม
รวมแสงต้นแบบไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต/ทดสอบในประเทศ

 2. นวตักรรมต้นแบบที่ใช้วดัปริมาณน้ าในตัวอย่างที่เป็นของแข็ง (Water content)
ซ่ึงสามารถสอบย้อนกลับไปที่หน่วย kg ได้โดยตรง

4. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ

1. โปรแกรมการสอบเทียบ Audio Attenuation แบบอัตโนมัติ ส าหรับ Model
PA 5 เพื่อสามารถลดเวลาในการสอบเทียบลงและเพิ่มจ านวนคร้ังในการสอบเทียบ
ให้กับลูกค้ามากขึน้ โดยช่วยลดปริมาณเวลาในการสอบเทียบลง 2/3 เท่าของเวลาเดิม
และโปรแกรม Attenuation ที่พัฒนาขึน้สามารถใช้งานได้ ซ่ึงเป็นการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ที่มากขึน้ อันเป็นการทดแทนการน าเทคโนโลยีและการซ้ือโปรแกรมการ
สอบเทียบมาใช้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

2. นวตักรรมระบบบันทึกสถานะของนาฬิกาอะตอมซีเซียมภายในห้อง Shield 
Room เพื่อเฝ้าระวงัและตรวจสอบการทางานของนาฬิกาอะตอมซีเซียม และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบเคร่ืองมืออืน่ ๆ ในห้องปฏิบัติการ

3. นวตักรรมโปรแกรมเพื่อการแสดงผลและวเิคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสภาวะ
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แวดล้อมของห้องปฏิบัติการชัน้ 3 อาคารผดุงมาตร เพื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถวเิคราะห์
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในรูปของกราฟ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในการเก็บ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ

5. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 5 รายการ

1. ต้นแบบเคร่ืองสอบเทียบแรงดัดของเคร่ือง Bending movement machine
(force measurement)

2. ต้นแบบเคร่ืองสอบเทียบระยะดัดของเคร่ือง Bending movement machine
(displacement measurement)

3. เคร่ืองสอบเทียบ Travel range ของเคร่ือง Dynamic flexion machine
4. ต้นแบบเคร่ืองมือมาตรฐานอ้างอิงในการสอบเทียบชุด Ultrasonic Scaler

Mechanical Performance Measuring Unit

5. ต้นแบบเคร่ืองมือวดัแรงแบบป้องกันความเสียหายจากการรับภาระแรงกดเกิน
(Load Cell with Overload Protection จดสิทธบิัตรเมือ่ 30 ก.ค. 62

6. ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จ านวน 2 รายการ

 1. นวตักรรมต้นแบบเคร่ืองมือวดัความเร็วลม
 2. โปรแกรมส าหรับบันทึกผลการวดัเส้นผ่านศูนย์กลางของริงเกจ ด้วย

เคร่ือง IDM

 - การเปรียบเทียบ 1.4 จ านวนการเปรียบเทียบ 10        -        -        2          8           - การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบตัิการต่างประเทศ ที่จัดท าเปน็
ผลการวดัระหวา่งห้องปฏิบัติการ ผลการวดัระหวา่งประเทศที่เป็น (18)       (1) (0) (4) (13) รายงานเปรียบเทียบผลการวัดแล้วเสร็จ จ านวน 18 รายการ 

ต่างประเทศ ทางการ (รายการวดั) 1. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จ านวน 2 หน่วยวัด

1. เปรียบเทียบผลการวดั moisture measurement for solids materials 
ในช่วง 7 %mc ถึง 13 %mc

2. เปรียบเทียบผลการวดั Measurement of coating thickness

blocks by surface profiler and X-ray fluorescence instruments

3. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 1 หน่วยวัด

1. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.EM-S15, Comparison of Four-terminal-
 pair 1pF, 10 pF, 100 pF and 1000 pF, Capacitance Standards at  
Frequencies of 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz and 10 MHz

4. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จ านวน 4 หน่วยวัด

1. เปรียบเทียบผลการวดั CCQM-K148.a Characterization of 
Organic Substances for Chemical Purity: Bisphenol A

2. เปรียบเทียบผลการวดั CCQM-K148.a Characterization of 
Organic Substances for Chemical Purity: Bisphenol A

3. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.FSFG follow up study: Measurement

and Capability Building in Residues of Veterinary Drugs in Meat and 
Seafood, Determination of chloramphenicol in fish powder

4. เปรียบเทียบผลการวดั CCQM NAWG P199:HIV-1 RNA copy number
quantification

5. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 5 หน่วยวัด

1. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.M.P-K4: Absolute pressure range 1 Pa to 
10 kPa

2. เปรียบเทียบผลการวดั M.M-15/2019 Comparison on Mass

Measurement, Conventional mass Range 1 mg, 5 mg, 10 mg, 50 mg, 100


mg, 50 g, 200 g, 2 kg and 5 kg
3. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.M.FF-K6.2018 Gas flow rate, G65

(10 to 100) m3 /h)
3. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.M.FF-K6.2018 Gas flow rate, G65

(10 to 100) m3 /h)
4. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.M.F-K2.a Force key comparison 100kN
5. เปรียบเทียบผลการวดั APMP.M.F-S2 supplementary comparison for

100 kN force 
6. ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จ านวน 5 หน่วยวัด

 1. เปรียบเทียบผลการวดั Thin film

2. เปรียบเทียบผลการวดั VAMAS Graphene and Related 2D Materials 
Project

3. เปรียบเทียบผลการวดั Al203 Powder (BND 2001-P)
4. เปรียบเทียบผลการวดั Thread gauge

5/28
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5. เปรียบเทียบผลการวดั Au nanoparticle 
7. กลุม่งานเสียงและการสัน่สะเทือน จ านวน 1 หน่วยวัด

1. เปรียบเทียบผลการวดั TCAUV/APMP Key Comparison ในสาขา
 Ultrasonic power APMP.AUV.U-K3

เปา้ประสงค์ที่ 2

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คุณภาพของประเทศ

เปน็ระบบและสอดคล้อง

กับแนวปฏิบตัิสากล

2.2 ระบบมาตรวิทยาของประเทศ

ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่าง

ประเทศสูงขึน้

2.3 เครือข่ายห้องปฏิบตัิการ

วิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ

ขยายตัวอย่างยัง่ยืนและมีความ

เข้มแข็งสามารถรับความ

ต้องการอันเน่ืองมาจากการเปดิ

ประชาคมอาเซียน 

2.4 เกิดเครือข่ายวิชาการ วิชา

ชีพและธรุกิจ (Triple Helix)
ที่ร่วมกันใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพในระดับ
ประเทศและอาเซียนอย่างคุ้มค่า
2.5 เกิดความเปน็ธรรมและสังคม
มีความเชือ่มัน่ในการออก
มาตรฐานและกฎหมายรวมทั้งการ
บงัคับใช้มาตรฐานและกฎหมาย
เพ่ิมขึน้เน่ืองจากการน ามาตร
วิทยามาใช้
กิจกรรมหลักที่ 2
สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา

2.1 จ านวนความสามารถ 30        -        -        11         19          - จ านวนความสามารด้านการวัดที่สถาบนัฯ ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซด์ BIPM 
(CMC)ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเวบ็ไซด์ (32)       (0) (0) (11) (21) จ านวน 32 รายการ ที่ยืน่ขอการรับรองความสามารถ CMCs for registration

BIPM (CMC) (รายการ) application for Appendix C ไปยัง Asia Pacific Metrology (APMP)
ซ่ึงได้ด าเนินการเสนอไป และได้การประกาศบนเว็บไซด์ BIPM
แล้ว มีจ านวน 32 สาขาการวัด ดังน้ี

1.1 Radiation thermometer Calbration by reference blackbody
range -40 to 200

1.2 Radiation thermometer Calbration by reference blackbody
range 200 to 500

1.3 Variable temperature blackbody Lurnace Comparison using
radiation thermometer range -40 to 40

1.4 Variable temperature blackbody Lurnace Comparison using
radiation thermometer range 600 to 962

1.5 Variable temperature blackbody Lurnace Comparison using
radiation thermometer range 800 to 962

1.6 Variable temperature blackbody Lurnace Comparison using
radiation thermometer range 800 to 1000

1.7 Volume liquid flow rate/Turbine flow meter, Variable areas flow 
meter, Coriolis flowq meter, Comparison with Piston prover, which is 
volumetric method with flying start and stop (0.2 to 1) L/min

1.8 Volume liquid flow rate/Turbine flow meter, Variable areas flow 
meter, Coriolis flowq meter, Comparison with Piston prover, which is 
volumetric method with flying start and stop (1 to 150) L/min

1.9 Capacitance and dissipation factor: low loss capacitor/Standard 
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แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)
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capacitor (fused-silica dielectric) 3 terminal/Compare against a group 
of capacitance standards / 10 pF @ 1 kHz and 1.592 kHz CMC 0.11 µF/
F to 0.16 µF/F

1.10 Capacitance and dissipation factor: low loss capacitor/Standard 
capacitor (fused-silica dielectric) 3 terminal/Direct substitution/1 pF, 10 
pF, 100 pF @ 1 kHz CMC 0.71 µF/F

1.11 Capacitance and dissipation factor: low loss capacitor/Standard 
capacitor (air, fused-silica or nitrogen dielectric) 3 terminal/Direct 
substitution/1 pF, 10 pF, 100 pF, 1000 pF @ 10 kHz to 1 MHz CMC 60 µF/
F to 1.5E+02 µF/F

1.12 Primary pH buffer solution (Harned cell), Carbonate buffer 
solution 9.9900-10.0200
1.13 Secondary pH buffer solution (Differential cell), Phthalate buffer 

solution 3.990-4.020
1.14 Secondary pH buffer solution (Differential cell), Equimolal 
phosphate buffer solution 6.850-6.880
1.15 Secondary pH buffer solution (Differential cell), Borate buffer 

solution 9.170-9.200
1.16 Secondary pH buffer solution (Differential cell), Carbonate 
buffer solution 9.990-10.020
1.17 Working pH buffer solution (Glass electrode), Phthalate buffer 

solution 3.99-4.02
1.18 Working pH buffer solution (Glass electrode), Equimolal 
phosphate buffer solution 6.85-6.88
1.19 Working pH buffer solution (Glass electrode), Borate buffer 

solution 9.17-9.20
1.20 Working pH buffer solution (Glass electrode), Carbonate buffer 

solution 9.99-10.02
1.21 Secondary standard solution 12880
1.22 Secondary standard solution 1413
1.23 Secondary standard solution 147
1.24 Mass standard, comparison, 1 kg CMC 0.032 mg
1.25 Voltage transformer: ratio error 0-0.02
1.26 Voltage transformer: phase displacement 0-20 min
1.27 Current transformer : ratio error 0-0.02
1.28 Current transformer : phase displacement 0-90 min
1.29 AC Power, Single Phase Wattmeter, Watt converter AC Power 
 
0 W to 50 kW
1.3 Energy, Single phase energy meter with pulses, Energy: 1.05 mWh

to 833.3 Wh  
1.31 Energy, Three phase energy meter with pulses, Energy: 3.15 
mWh to 2.5 kWh
1.32 Meters / Capacitance Bridge, LCR meter Capacitance Bridge/ 

Direct measurement / 1 pF, 10 pF, 100 pF @ 10 kHz to 10 MHz CMC 
0.060 mF/F to 1.8 mF/F

2.2 จ านวนกิจกรรมที่จดัเพื่อ 6          -        -        -        6           - จ านวนกิจกรรมทีจ่ัดเพ่ือบรูณาการระหว่างหน่วยงาน NQI จ านวน 6 กิจกรรม

บูรณาการระหวา่งหน่วยงาน (6)         (0) (1) (1) (4) ได้แก่

NQI (กิจกรรม)  1. เมือ่วนัที่ 15 ม.ค. 62 จดัการประชุมหารือเพื่อก าหนดขอบเขตความร่วมมือ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหวา่งสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ และ ส านักงานมาตร
ฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อก าหนดขอบเขตโครงการความร่วมมือ จดัต้ัง
คณะท างานเพื่อจดัท าเอกสารข้อเสนอแนะน าการตีความและการน าไปใช้ส าหรับการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวดัสาขาไฟฟ้าและมวล โดยการจดัท าประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ร่างเอกาสารข้อแนะน าการตีความและการน าไปใช้ส าหรับการสอบเทียบดิจติอลมัลติ
มิเตอร์ ตามเอกสาร EURAMET cg-15 และ ร่างเอกาสารข้อแนะน าการตีความ
และการน าไปใช้ส าหรับการสอบเทียบเคร่ืองชัง่แบบไม่อัตโนมัติ ตาม EURAMET cg-18
ณ ห้องประชุม 410 อาคารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. เมือ่วนัที่ 22-23 เมษายน 2562 สถาบันมาตรวทิยา ได้จดัโครงการอบรม เร่ือง
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แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)
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ยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางมาตรวทิยา ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบระดับทุติยภูมิเพื่อความเข้มแข็งของ NQI ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 212 คน
3. เมือ่วนัที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยา จดัสัมมนาวชิาการ 
หัวข้อเร่ือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระหวา่งหน่วยงานรับรอง
ระบบงานและสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ (4AB+1NMI) เพื่อให้องค์กร NQI หลักของ
ประเทศสามารถสร้างและประสานแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศไทยให้ได้การยอมรับ 
มีความน่าเชือ่ถือตามาตรฐานสากล ณ สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
จ านวนผู้เข้าร่วม 83 คน
4. เมือ่วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยา จดัสัมมนาวชิาการ หัวข้อเร่ือง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจยุานยนต์ไฟฟ้าขึน้ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองข้อก าหนด มาตรฐานของการติดต้ัง
และแนวทางการทดสอบ รวมถึงการสอบกลับได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ
สถานีอัดประจยุานยนต์ไฟฟ้า แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานก าหนดมาตรฐานและหน่วย
งานให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
5. เมือ่วนัที่ 22-23 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยา จดัสัมมนาวชิาการ หัวข้อเร่ือง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุพิกัดที่แม่นย าด้วย GNSS: GNSS and National 
Positioning Infrastructure เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และวธิกีารประมวลผล 
รวมถึงการประยุกต์ใช้งานค่าพิกัดที่แม่นย าสูงจากโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับ
สัญญาณจาก GNSS ให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ณ โรงแรมปทุมวนั 
ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 119 คน
6. เมือ่วนัที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยา จดัสัมมนาวชิาการ หัวข้อเร่ือง
การสอบเทียบเคร่ืองชัง่แบบไม่อัตโนมัติตามเอกสาร EURAMET cg-18
เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวทางการสอบเทียบ ตลอดจนขัน้ตอนวธิกีาร และการรายงาน
ผลการสอบเทียบตามมาตรฐานอ้างอิง EURAMET cg-18 ณ สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 102 คน

2.3 จ านวนกิจกรรมด้าน 30        -        3          5          22          -  จ านวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตรวิทยา จ านวน 30 กิจกรรม 
เครือข่าย/ชมรมมาตรวทิยา (30)       (3) (10) (1) (16) 1. ชมรมมาตรวิทยาอุณหภูมิ จ านวน 3 กิจกรรม
(กิจกรรม)  - เมือ่วนัที่ 16 พ.ย. 61 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาอุณหื่ภูมิ เร่ือง การประชุมหารือ

การจดัท าคู่มือทดสอบเคร่ืองมือวดัทางการแพทย์ ประจ าปี 2562 ภายใต้กิจกรรม
ชมรมมาตรวทิยาอุณหภูมิ เพื่อหารือและบูรณาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนามาตรวทิยาด้านเคร่ืองมือวดัทางการแพทย์ ซ่ึงได้แก่ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ ซ่ึงที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันวา่ควรที่จะจดัท าคู่มือการทดสอบ
เคร่ืองให้ความอบอุน่ทารกแรกคลอด (Radiant warmer) เคร่ืองวดัการไหลของแก็ส 

 (Gas flow meter) และเคร่ืองดมยาสลบ (Anastasia) ณ อาคารผดุงมาตร
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน
 - เมือ่วนัที่ 20 ธ.ค. 61 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาอุณหภูมิ เร่ือง การสอบเทียบ
เคร่ืองวเิคราะห์ความชืน้และการเสวนาทางมาตรวทิยาอุณหภูมิ ประกอบด้วยหัวข้อ
เร่ือง Mini-cell for thermocouple self-calibration และ ผลกระทบของขนาด 

 Thermometer well และprobe ส าหรับ Dry blok เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวชิาการ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นให้กับสมาชิกชมรมมาตรวทิยาอุณหภูมิ  
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน
60 คน
2. ชมรมมาตรวิทยาความชืน้ จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 20 ธ.ค. 61 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาความชืน้ เร่ือง การสอบเทียบ
เคร่ืองวเิคราะห์ความชืน้และการเสวนาทางมาตรวทิยาอุณหภูมิ ประกอบด้วยหัวข้อ
เร่ือง Smart Environment Monitoring System (SEMS) และ ถอดบทเรียน

 จากการเปรียบเทียบผลการวดัสาขา Humidity เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวชิาการ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นให้กับสมาชิกชมรมมาตรวทิยาอุณหภูมิ  
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน
60 คน
3. ชมรมมาตรวิทยามวล จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยามวล เร่ือง PT-NIMT.MM-
09/2018; Comparison of Non-Automatic Weighing Instrument (NAWI);
Electronic Weighing Instrument ให้กับสมาชิกชม ณ อาคารผดุงมาตร
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 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 38 คน
4. ชมรมมาตรวิทยาความหนาแน่น จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาความหนาแน่น เร่ือง PT 
Hydrometer and survey of PT Density Meter and Density of Solid
ให้กับสมาชิกชม ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 17 คน
5. ชมรมมาตรวิทยาแรง จ านวน 2 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาแรง เร่ือง PT - Uniaxial
Testing Machine ให้กับสมาชิกชม ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ
จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 26 คน
 - เมือ่วนัที่ 26 ก.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาในหัวข้อเร่ือง การยกระดับ
คุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจบุัน ให้กับสมาชิกชม ณ ห้องประชุม
เฟืองทอง ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวทิยาลัยราชมงคลพระนคร 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 120 คน
6. ชมรมมาตรวิทยาแรงบดิ จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาแรงบิด เร่ือง PT - Setting 
Torque Screw driver ให้กับสมาชิกชม ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 22 คน
7. ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาความแข็ง เร่ือง ท าความเข้าใจ
ขัน้ตอนการปฏิบัติและรับรอง comparison protocol PT MHTV1 - Hardness
measurement Vickers scale HV 1, ท าความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบัติ
comparison protocol PT MH04 - Hardness measurement Vickers scale
HV10, ท าความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบัติและรับรอง comparison protocol PT
MH10-Hardness measurement Vickers scale HV30 ให้กับสมาชิกชม ณ
อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน
8. ชมรมมาตรวิทยาความดัน จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาความดัน เร่ือง ประสบการณ์การ
ขอการรับรองของห้องปฏิบัติการด้านความดันภายในประเทศ และ แนวทางการ
สอบเทียบ Pressure Transmitter ในกรณีที่มีการอ่านค่าเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
ตามวธิกีารของ DKD R6-1 Edition 03/2014 ณ อาคารผดุงมาตร
 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 40 คน
9. ชมรมมาตรวิทยาการไหล จ านวน 2 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาการไหล เร่ือง ประสบการณ์การ
ขอการรับรองของห้องปฏิบัติการการไหลภายในประเทศ และ การเปิดให้บริการ
การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัความเร็วลมของสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 29 คน
 - เมือ่วนัที่ 7 ส.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาการไหลให้กับสมาชิกชมรมมาตร   
วทิยาอัตราการไหล (Flow Metrology Club) โดยในงานได้มีการน าเสนอการให้
บริการสอบเทียบปริมาตรของของเหลวและแนวทางการขยายการสอบเทียบด้าน
ปริมาตรถึง 200 ลิตรของห้องปฏิบัติการการไหลและปริมาตรของของเหลวของสถาบัน
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 9 คน
10. ชมรมมาตรวิทยาการมิติ จ านวน 5 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยามิติ เร่ือง การเปรียบเทียบผล
การวดัทางด้านมิติ และ ประสบการณ์ปัญหาจากการตรวจประเมินระบบ ISO/IEC
(ทางด้านมิติ) ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้า
ร่วม จ านวน 78 คน
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยามิติ เร่ือง เทคโนโลยีการ

สอบเทียบ Optical parallel ให้กับ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ณ อาคารผดุงมาตร
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 342 คน
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยามิติ เร่ือง หลักการตรวจสอบ

และสอบเทียบ CMMณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 342 คน
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยามิติ เร่ือง การสอบเทียบ


calibration tester และการประเมินค่าความไม่แน่นอน ณ อาคารผดุงมาตร
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 342 คน
 - เมือ่วนัที่ 18 ก.ย. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยามิติ เร่ือง การน าเสนอผลชอง
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การเปรียบเทียบผลการวดัประจ าปี 2562 อันได้แก่ สรุปผลการเปรียบเทียบผลการวดั
Bore Gauge, Rasius Gauge และ Plain Plug Gauge เป็นต้น ให้แก่สมาชิกชมรม
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม 20 คน
11. ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาแสงและสี เร่ือง การวดัและการ
สอบกลับได้ทางด้านสี ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 19 คน
12. ชมรมมาตรวิทยาเสียง จ านวน 3 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 27 ก.พ. 62 จดัประชุมเพื่อพิจารณาร่าง Protocal เปรียบเทียบผลการวดั
เสียงจากยานพาหนะ ประจ าปี 2562 ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 9 คน
 - เมือ่วนัที่ 28 มี.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาเสียง เร่ือง แวน้....ให้ถูกกฎหมาย
กับมาตรวทิยาเสียง และ สาธติวธิกีารตรวจวดัเสียงและบริการตรวจวดัเสียง ณ 
อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วม จ านวน 27 คน
 - เมือ่วนัที่ 19 มิ.ย. 62 จดักิจกรรมโครงการเปรียบเทียบผลการวดัจากจกัรยานยนต์
ประจ าปี 2562 ภายใต้ชมรมมาตรวทิยาเสียง ณ ห้องประชุมอาคารห้องปฏิบัติการ
เสียงและการส่ันสะเทือน สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน
13. ชมรมมาตรวิทยาสาขาไฟฟ้า จ านวน 2 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 6 มิ.ย. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาสาขาไฟฟ้า เป็นกิจกรรมย่อย
ภายใต้งานประชุมวชิาการวชิาการ ECTI-CARD 2019 หัวข้อเร่ือง “นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิน่และประเทศไทยอย่างยัง่ยืน”

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 100 คน
 - เมือ่วนัที่ 10 ก.ค. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาสาขาไฟฟ้า คร้ังที่ 2
หัวข้อเร่ือง EEC Metrology Roadshow & Electrical Metrology Club
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 84 คน
14. ชมรมมาตรวิทยาสาขาสารดัดแปรพันธกุรรม จ านวน 1 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 22 ส.ค. 62 จดักิจกรรมการประชุมเครือข่ายสารตัดแปรพันธกุรรม
GMOs ณ โรงแรมสยามอนันธารา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน
15. เครือข่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จ านวน 3 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 20 มี.ค. 62 จดักิจกรรมการประชุมเครือข่ายเร่ือง การพัฒนากิจกรรม
การเปรียบเทียบผลการวดัระหวา่งห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีและชีวภาพของประเทศ 
(IA) ณ อาคารมาตรธ ารง สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
 - เมือ่วนัที่ 22 มี.ค. 62 จดักิจกรรมการประชุมเครือข่ายเร่ือง โครงการทดสอบความ
ช านาญการวดัทางอินทรีย์เคมี ประจ าปี 2562 ให้กับสมาชิกเครือข่าย โดยเข้าร่วม
กิจกรรมการวดัและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและได้มีการบรรยาย
หัวข้อเร่ือง การวดัสารป้องกันและก าจดัศัตรูพืชในอาหาร การวดัสักส่วนกรดไขมัน
และ การวดัค่าความหวานของสารละลายน้ าตาลกลูโครส&การวดัโพลาไรเซซันของ
ซูโครส ณ อาคารมาตรธ ารง สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
16. เครือข่ายบรูณาการระหว่างหน่วยงาน NQI จ านวน 4 กิจกรรม
 - เมือ่วนัที่ 7 มิ.ย. 62 จดัสัมมนาเชิงวชิาการ “งานวนัรับรองระบบงานโลกและงาน


 วนัมาตรวทิยาโลก” ร่วมกับ สมอ. วศ. วพ. และ มกอช. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค
 เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วม 960 คน
  - เมือ่วนัที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. 62 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศระหวา่งหน่วยงานรับรองระบบงาน และ มว.
(4AB+1NMI)” ร่วมกับ สมอ. วส. วพ. และ มกอช. ณ โรงแรมแคนทาร่ี 
กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี มีผู้เข้าร่วม 83 คน

  - เมือ่วนัที่ 9 ส.ค. 62 จดัสัมมนาเชิงวชิาการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสถานี
อัดประจยุานยนต์ไฟฟ้า” ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วม 72 คน

  - เมือ่วนัที่ 23-24 ก.ย. 62 จดัการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจดัท ากรอบและแผน
งานภายใต้โปรแกรม 12 ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และการพัฒนา

 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการรับรองระบบงาน และการตรวจสอบ
และรับรอง” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 70 คน

 - การเสริมสร้างความ 2.4 จ านวนรายการ 50        -        -        5          45          - จ านวนรายการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบตัิการภายในประเทศ 
เข้มแข็งห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ เปรียบเทียบผลการวดั (64)       (0) (0) (7) (57) ด าเนินการแล้วเสร็จ 64 รายการ 
ทดสอบและสอบเทียบระดับ ระหวา่งห้องปฏิบัติการ 1. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 32 รายการ
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แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)

ตัวชีว้ัด/หน่วยนับ (ผลทั้งป)ี (ผล) (ผล) (ผล) (ผล) รายละเอียดเปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

ทุติยภูมิ ภายในประเทศ (รายการ) 1. เปรียบเทียบผลการวดั Inter-laboratory Comparison on Rackwell
Hardness testing machine calibration (Indirect verification) scale HRA
(MH15)

2. เปรียบเทียบผลการวดั Inter-laboratory Comparison on Rackwell
Hardness testing machine calibration (Indirect verification) scale HRB
(MH15.1)

3. เปรียบเทียบผลการวดั Inter-laboratory Comparison on Rackwell
Hardness testing machine calibration (Indirect verification) scale HRC
(MH15.2)

4. เปรียบเทียบผลการวดั Gas gauge pressure(Range: -10mbar to 10mbar)
Artifact: Digital Pressure Gauge, Model: Additel 681, SN: 211D15080002 
(NIMT.M.P G2.0)

5. เปรียบเทียบผลการวดั Measurement audit of gas gauge pressure in 

 the range 100 mbar to 1000 mbar (NIMT-MP-005)

6. เปรียบเทียบผลการวดั รหัส M.M-11/2018 Interlaboratory


 Comparison on Mass Measurement, Electronics Balance 

7. เปรียบเทียบผลการวดัแรงบิด Artifact: Torque Transfer Wrench รหัส



 MT 01.2/2561 

8. เปรียบเทียบผลการวดัแรงบิด Artifact: Torque Transfer Wrench รหัส




 MT 01/2561 

9. เปรียบเทียบผลการวดัแรงบิด Artifact: Torque Transfer Wrench รหัส




 MT 01.1/2561 

10. เปรียบเทียบผลการวดั รหัส M.M-14/2019 Interlaboratory




 Comparison on Mass Measurement, Conventional mass Range 1000kg 

11. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale A:MH03.1/2562_01 

12. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale BS : MH03.2/2562_01 

13. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale C : MH03.3/2562_01 

14. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale B : MH03.2/2562_02 

15. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale A, HRBW, HRC : MH03/2562_01 

16. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale A : MH03.1/2562_02 

17. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale C : MH03.3/2562_02 

18. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale A, BS, BW, C : MH03/2561_02 

19. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale A : MH03/2562_03 

20. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale BW : MH03.1/2562_03 

21. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Rackwell
 Scale C : MH03.3/2562_03 

22. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale
 HV2 : MH04.2/2562_01 

23. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale
 HV5 : MH04.3/2562_01 

24. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale
 HV10 : MH04.4/2562_02 

25. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale
 HV0.1 : MH05/2561_01 

26. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale
 HV0.3 : MH06/2561_01 

27. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale
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แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)
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 HV0.5 : MH06/2561_02 
28. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale

 HV1 : MH06/2561_03 
29. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale

 HV0.3 : MH04.1/2562_01 
30. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale

 HV10 : MH04.4/2562_01 
31. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็ง Vickers Scale

 HB10/3000 : MH09/2562_01 
32. เปรียบเทียบผลการวดัการสอบเทียบ Gas gauge pressure (Range: -10 

mbar to 10 mbar)
2. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ

 1. การให้ค่าอ้างอิงส าหรับเคร่ืองมือ Mica condenser ของโครงการ MST-PTCA-
E01-2019: 100 kW Standard Resistor และ MST-PTCA-E02-2019: 00.03 µF
Capacitor

 2. เปรียบเทียบผลการวดั MST-PTCA-E01-2019: 100 kΩ Standard Resistor
 3. เปรียบเทียบผลการวดั MST-PTCA-E02-2019: 0.03 μF Capacitor

5. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จ านวน 14 รายการ

 1. การทดสอบความช านาญการวดัสัดส่วนกรดไขมันในน้ ามันพืช
   2. การทดสอบความช านาญการวดัค่ความหวานและค่าดัชนีหักเหของสารละลาย

น้ าตาลซูโครส
   3. การทดสอบความช านาญการวดัค่าโพราไรเซชัน่ของน้ าตาลซูโครส
   4. การให้ค่าอ้างอิงในรายการ PTEN-W02-1901 
   5. การให้ค่าอ้างอิงในรายการ APRAN-PT2 (IA)
   6.-7. การให้ค่าวสัดุอ้างอิง creatinine แก่ กรมวทิยาศาสตร์บริการ
 จ านวน 2 รายการ
   8. การทดสอบความช านาญการวเิคราะห์สารเร่งเนือ้แดง Clenbuterol ใน
 เนือ้หมู
   9. การทดสอบความช านาญการวเิคราะห์สารเร่งเนือ้แดง Salbutamol ใน
 เนือ้หมู
   10. การทดสอบความช านาญการวเิคราะห์สารเร่งเนือ้แดง Clenbuterol ใน
 อาหารสัตว์
   11. การทดสอบความช านาญการวเิคราะห์สารเร่งเนือ้แดง Sulbutamol ใน
 อาหารสัตว์
   12. การทดสอบความช านาญการวดั Malachite green และ Crytal violet
 ในตัวอย่างกุง้
   13. การทดสอบความช านาญการวดั Fluoroquinolone group & 
 Ouinolone group ในตัวอย่างกุง้
   14. การทดสอบความช านาญการวเิคราะห์สารก าจดัศัตรูพืชที่ตกค้างในอาหาร

4. กลุม่งานเสียงและการสัน่สะเทือน จ านวน 1 รายการ

 1. เปรียบเทียบผลการวดัเสียงจากรถจกัรยานยนต์
 -  การให้บริการสอบเทียบ 2.5 จ านวนรายการวเิคราะห์ 4,800    500       1,000     1,500     1,800      - รายการที่ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้ค าปรึกษาด้านมาตร

เคร่ืองมือวดัและการให้ค าปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ (6,054)   (1484) (1550) (1443) (1577) วิทยา ตัง้แต่  1 - 30 ก.ย. 62 จ านวน 6,054 รายการ  ประกอบด้วย
และให้ค าปรึกษาด้าน (ก) รายการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบจ านวน 6,004 รายการ ดังน้ี
มาตรวทิยา (รายการ)   1. ไฟฟ้า 1,255 รายการ 

   2. อุณหภูมิและแสง 886 รายการ 
  3. เชิงกล 1,776 รายการ 
  4. มิติ 856 รายการ 
  5. เคมีและชีวภาพ 1,032 รายการ 
  6. เสียง 134 รายการ 
  7. นวตักรรม 65 รายการ 

(ข) นักมาตรวิทยาได้รับเชิญจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมอ. ให้ท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชีย่วชาญทางวิชาการ
สอบเทียบในหน่วยวัดต่าง ๆ รวม 37 รายการ
(ค) บริการให้ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา 13 ราย ได้แก่

1. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ
1. เมือ่วนัที่ 25-26 ต.ค. 61 นายสุรเชษฐ์ เพิ่มฉลาด และนายอดิเทพ จางอ่อน 
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ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา เร่ือง การสอบเทียบ TC Calibrator และ RTD 
Calibratior ให้กับ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จ ากัด ณ จ. ระยอง

2. เมือ่วนัที่ 25-26 ต.ค. 61 นายสุรเชษฐ์ เพิ่มฉลาด และนายอดิเทพ จางอ่อน 
ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา เร่ือง การสอบเทียบ Pressure Transmitter
ในกรณีที่มีการอ่านค่าเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าฯ ให้กับ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน 
(ประเทศไทย) จ ากัด จ. ระยอง

2. กลุม่งานเสียงและการสัน่สะเทือน จ านวน 4 รายการ
1. เมือ่วนัที่ 5 พ.ย. 61 นายไพโรจน์ รัตนางกูร ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา เร่ือง

การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวดัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัการส่ันสะเทือน
ให้กับ บริษัท IMV (Thailand) จ ากัด จ. ชลบุรี

2. เมือ่วนัที่ 8 พ.ย. 61 นายไพโรจน์ รัตนางกูร ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา เร่ือง
พื้นฐานการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัและการคานวณค่าความไม่แน่นอนของ
การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัการส่ันสะเทือน ให้กับ บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากัด

3. เมือ่วนัที่ 25-26 ก.พ. 62 นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์  ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา 
เร่ือง วธิกีารสอบเทียบเคร่ือง Band Pass Filter ตามมาตรฐาน IEC 61260
ให้กับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางป)ู

4. เมือ่วนัที่ 17 พ.ค. 62 นายไพโรจน์ รัตนางกูร ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา 
เร่ือง การประยุกต์เคร่ือง Laser Vibrometer ในการวดัค่าความถีข่องการส่ันสะเทือน
ของเคร่ืองขูดหินปูน ให้กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ พระราม 6

3. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จ านวน 2 รายการ
1. เมือ่วนัที่ 7 พ.ย. 61 นางสาวนงลักษณ์ ต้ังไพศาลกุลให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา

เร่ือง ตรวจประเมินภายใน ISO Guide 34 (Statistics) ให้กับ บริษัท ปตท. 
น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)

1. เมือ่วนัที่ 20 ส.ค. 62 นางสาวนงลักษณ์ ต้ังไพศาลกุล ให้ค าปรึกษาด้านมาตร
วทิยา เร่ือง ตรวจประเมินภายใน ISO 17034:2016 (Statistics) ให้กับ 
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จ. กรุงเทพฯ

4. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 1 รายการ
1. เมือ่วนัที่ 22 พ.ย. 61 นายมนตรี ผักกระโทก ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา

 เร่ือง การสอบเทียบ indenter shape และ depth measuring device ของ
elastomer hardness machine ให้กับ บริษัท แคลิเบรชัน่ แลบอราทอรี จ ากัด
จ. กรุงเทพฯ

5. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 4 รายการ
1. เมือ่วนัที่ 8 ม.ค. 62 นายอธคิม มาน้อย ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา

 เร่ือง IR thermometer และ thermal camera ให้กับ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด
จ. ระยอง

2. เมือ่วนัที่ 15 ม.ค. 62 นางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา
 เร่ือง การจดัท าเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025:2017 ให้กับ บริษัท
เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอลเซ็นเตอร์ จ ากัด ณ องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) จ. กรุงเทพฯ

3. เมือ่วนัที่ 26 ก.พ. 62 นายอธคิม มาน้อย ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา เร่ือง
การพัฒนาเคร่ืองมือและการทดสอบ IR ear thermometers ให้กับ บริษัท 
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ณ สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี

4. เมือ่วนัที่ 1 - 5 ก.ค. 62 นางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชรและนายพงศ์เทพ ภู่อุณฑะโร 
ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวทิยา ให้กับ บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชัน่ จ ากัด
ณ บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชัน่ จ ากัด จ. กรุงเทพฯ

เปา้ประสงค์ที่ 3
3.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศมีผลิต
ภาพสูงขึน้
3.2 แรงงานไทยมีทักษะด้าน
มาตรวิทยา (เปน็ extra skills)
สูงขึน้
3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่
สินค้าและบริการของตนเพ่ิมขึน้
ด้วยมาตรวิทยา
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3.4 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
ของไทยสามารถเข้าสูห่่วงโซ่
คุณค่าระดับโลก (global value
chain) และมีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึน้
เปา้ประสงค์ที่ 4
4.1 บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และการบริหาร
จัดการความเสีย่งทางสุขภาพใน
สังคมสูงวัยมีสมรรถนะสูงขึน้
4.2 การบริหารจัดการสิง่แวดล้อม
และพลังงานมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธภิาพสูง
ขึน้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่
ยัง่ยืน
4.3 ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความ
น่าเชือ่ถือและสามารถทวนสอบ
ได้อย่างเปน็ระบบเพ่ิมขึน้
4.4 ประชาชนทุกกลุม่วัยมีความ
รู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
มาตรวิทยาและสามารถน าความ
รู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้
4.5 สถาบนัมีภาพลักษณ์ทีช่ัดเจน

มีความสามารถและมีความพร้อม
ในการสนับสนุนและร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการน ามาตร
วิทยาไปประยุกต์เพ่ือแก้ปญัหา
4.6 สังคมไทยมีวัฒนาธรรม
คุณภาพที่เข้มแข็งและสามารถใข้
วัฒนธรรมดังกล่าวในการขับ
เคลือ่นตลาดสินค้าและบริการ
ของประเทศ

3.1 จ านวนกิจกรรมบูรณาการ 5          -        -        -        5           - จ านวนกิจกรรมที่ร่วมบรูณาการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน/
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ (5)         (1) (1) (0) (3) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในกระบวน

แข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอด การผลิต/พัฒนาทักษะแรงงาน จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  

เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ  - ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน 1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวทิยาเร่ือง การสอบเทียบมาตรวทิยาด้านมิติ

กระบวนการผลิต/พัฒนา เมือ่วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้กับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์

ทักษะแรงงาน (กิจกรรม) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวดัทางด้านมิติ ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง
กรุงเทพฯ
2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวทิยา โดยจดัสัมมนาในหัวข้อ มาตรวทิยาเพื่อ
การวดัคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีมาตรวทิยา อาทิ
การวดัความดันในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม การตรวจจบัโลหะด้วยเคร่ือง
Metal Detector ในอุตสาหกรรมอาหาร การทวนสอบเคร่ืองวเิคราะห์ความชืน้
ในเนือ้สาร Moisture Analuzer ด้วยการวดัจากวสัดุอ้างอิงรับรอง การลดต้นทุน
ด้วยการจดัการเคร่ืองมือวดัในอุตสาหกรรมอาหาร และการจดัการพลังงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร ให้กับ บุคลากรจากบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จ. สงขลา

3. เมือ่วนัที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ได้จดักิจกรรมการแข่งขันราชมงคลวชิาการ
วศิวกรรม คร้ังที่ 11 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
จ. นนทบุรี
4. เมือ่วนัที่ 4 - 6 กุมภาพันธ ์62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ทักษะมาตรวทิยา

 ด้านมิติ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวชิาเทคนิคการผลิต และ
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 สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรมระดับชาติ ณ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี
5. เมือ่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยา ได้จดังานสัมมนาวชิาการเชิง
ประยุกต์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม คร้ังที่ 3 ภายใต้หัวข้อ มาตรวทิยาสัญจร "มาตร
วทิยาเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวจิยัสู่อุตสาหกรรม 4.0" ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักด้านมาตรวทิยา 
รวมถึงระบบคุณภาพ ในการพัฒนาผลิตภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ณ อาคารอ านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จงัหวดัขอนแก่น)
มหาวทิยาขอนแก่น 

3.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ 1,800    100       800       600       300        - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมและ
พัฒนาทักษะด้านมาตรวทิยา (2,725)   (692) (609) (1034) (390) โครงการอบรม หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัด ประจ าป ี2562 
(คน-วนั) ตัง้แต่ 1 - 30 ก.ย. 62 มีดังน้ี

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจ าป ีจ านวน 48 หลักสูตร รวมจ านวนทั้งสิน้ 
1,787 คน-วัน

 1. เมือ่วนัที่ 30-31 ต.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน

ของการวดั รุ่น 1 จ านวน 46 คน-วนั
 2. เมือ่วนัที่ 30-31 ต.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองชัง่
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 1 จ านวน 34 คน-วนั
 3. เมือ่วนัที่ 30-31 ต.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม

ISO/IEC 17025:2017 '(E) รุ่น 1 จ านวน 72 คน-วนั
 4. เมือ่วนัที่ 14-15 พ.ย. 61 จดัอบรมหลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบ

รายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ จ านวน 58 คน-วนั
 5. เมือ่วนัที่ 15-16 พ.ย. 61 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบมาตรรังสียูวี

จ านวน 12 คน-วนั
 6. เมือ่วนัที่ 16 พ.ย. 61 จดัอบรมหลักสูตร ความเข้าใจและการตีความ
ใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 1 จ านวน 27 คน-วนั
 7. เมือ่วนัที่ 13-14 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน
ของการวดั รุ่น 2 จ านวน 44 คน-วนั
 8. เมือ่วนัที่ 13-14 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมเคร่ืองมือวดัตาม

 ข้อก าหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015)
 ISO 18001 (2011) รุ่น 1 จ านวน 48 คน-วนั

 9. เมือ่วนัที่ 13-14 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร ระบบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ
 การตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 จ านวน 48 คน-วนั

 10. เมือ่วนัที่ 12-13 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 ตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) รุ่น 3 จ านวน 64 คน-วนั

 11. เมือ่วนัที่ 14-15 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพ
 ภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 1 จ านวน 46 คน-วนั

 12. เมือ่วนัที่ 14-15 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน
 ของการวดั รุ่น 3 จ านวน 74 คน-วนั

 13. เมือ่วนัที่ 18 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองวดัความหวาน
 จ านวน 12 คน-วนั

 14. เมือ่วนัที่ 18 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ความเข้าใจและการตีความ
ใบรับรอง ผลการสอบเทียบ รุ่น 2 จ านวน 37 คน-วนั
 15. เมือ่วนัที่ 18-19 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร  หลักเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน

 ทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 จ านวน 12 คน-วนั
 16. เมือ่วนัที่ 20-22 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบตุ้มน้ าหนัก
มาตรฐาน ตาม OIML R 111-1 และ ตุ้มน้ าหนักขนาดใหญ่ จ านวน 51 คน-วนั
 17. เมือ่วนัที่ 22 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ pH meter

 จ านวน 15 คน-วนั
 18. เมือ่วนัที่ 21-22 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตาม

 มาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 จ านวน 30 คน-วนั
 19. เมือ่วนัที่ 21-22 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน

 ของการวดั รุ่น 4 จ านวน 64 คน-วนั
 20. เมือ่วนัที่ 21-22 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมเคร่ืองมือวดัตาม

 ข้อก าหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) จ านวน 34 คน-วนั
 21. เมือ่วนัที่ 23-24 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองดูดจา่ย

 อัตโนมัติ (Piston Pipette Calibration) จ านวน 14 คน-วนั
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 22. เมือ่วนัที่ 23-24 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั
 ความดันขัน้พื้นฐาน จ านวน 46 คน-วนั

 23. เมือ่วนัที่ 23-24 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัอัตรา
 การไหลของของเหลว จ านวน 34 คน-วนั

 24. เมือ่วนัที่ 23-24 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 ตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) รุ่น 4 จ านวน 70 คน-วนั

 25. เมือ่วนัที่ 27-29 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบทางไฟฟ้า
 จ านวน 33 คน-วนั

 26. เมือ่วนัที่ 29-30 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร จดัอบรมหลักสูตร การสอบ
เทียบDial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) จ านวน 32 คน-วนั
 27. เมือ่วนัที่ 29-31 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์

และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของ
 การวดั จ านวน 63 คน-วนั

 28. เมือ่วนัที่ 30-31 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบออสซิลโลสโคป

การวดั จ านวน 18 คน-วนั
 29. เมือ่วนัที่ 31 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ Conductivity 
meterการวดั จ านวน 17 คน-วนั
 30. เมือ่วนัที่ 17-18 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน

ของซีเอ็มซีตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 จ านวน 14 คน-วนั
 31. เมือ่วนัที่ 17-19 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน

ของการวดัในการวเิคราะห์ทางเคมี (EMU) จ านวน 69 คน-วนั
 32. เมือ่วนัที่ 17-19 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ Laser Power

Meter จ านวน 30 คน-วนั
 33. เมือ่วนัที่ 17-19 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั

ด้านสุญญากาศ จ านวน 27 คน-วนั
 34. เมือ่วนัที่ 19 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การทวนสอบหลอดรังสียูวด้ีวย

มาตรรังสียูว ืจ านวน 27 คน-วนั
 35. เมือ่วนัที่ 20-21 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การทดสอบเคร่ืองมือวดัความ
ดัน โลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด จ านวน 22 คน-วนั
 36. เมือ่วนัที่ 24 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การทดสอบผลิตภัณฑ์แอลอีดี

 ตามมาตรฐาน IES LM 79 จ านวน 10 คน-วนั
 37. เมือ่วนัที่ 24-25 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพ

 ภายในห้องปฏิบัติการ ISO17025:2017 รุ่น 2 จ านวน 64 คน-วนั
 38. เมือ่วนัที่ 24-25 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้

 ของวธิวีดัทางเคมี (AMV) จ านวน 36 คน-วนั
 39. เมือ่วนัที่ 24-25 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การใช้งานและสอบเทียบ

 RF Power Sensor & Power Meter ส าหรับภาคอุตสาหกรรม จ านวน 12 คน-วนั
 40. เมือ่วนัที่ 24-26 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ gauge block

 comparator ตามข้อก าหนด Euramet cg-2 และการประเมินค่าความไม่แน่นอน
 จ านวน 15 คน-วนั

 41. เมือ่วนัที่ 24-26 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล
และ ตัวอ่านส าหรับเทอร์โมคัปเปิล จ านวน 48 คน-วนั
 42. เมือ่วนัที่ 25-26 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองชัง่

 อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2จ านวน 50 คน-วนั
 43. เมือ่วนัที่ 26 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบความตรงโดยใช้วธิี
สลับ ด้าน จ านวน 6 คน-วนั
 44. เมือ่วนัที่ 30-31 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน

 ของการวดั รุ่น 5 จ านวน 36 คน-วนั
 45. เมือ่วนัที่ 30-31 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติกา

 รตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) รุ่น 5 จ านวน 70 คน-วนั
 46. เมือ่วนัที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบดิจทิัลมัลติ
มิเตอร์ จ านวน 42 คน-วนั
 47. เมือ่วนัที่ 1-2 ส.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การขัดผิวหน้าและบ ารุงรักษา
คุณภาพ ของเกจบล็อก จ านวน 12 คน-วนั
 48. เมือ่วนัที่ 1-2 ส.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร หลักการใช้งานเคร่ืองวดัความ
หยาบ ตามมาตรฐานสากล จ านวน 46 คน-วนั

 - ผู้เข้ารับการอบรม In - house Training จ านวน 38 หลักสูตร 
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รวมจ านวนทั้งสิน้ 938 คน-วัน
 1. เมือ่วนัที่ 11 ต.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การทวนสอบเคร่ืองมือวดัด้าน
อุณหภูมิ จ านวน 41 คน-วนั
 2. เมือ่วนัที่ 12 ต.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การทวนสอบเคร่ืองมือวดัด้านความ
ดัน จ านวน 16 คน-วนั
 3. เมือ่วนัที่ 16-18 ต.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัความ
ดัน ที่มีความแม่นย าสูง โดยใช้ Dead Weight Tester เป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน

จ านวน 21 คน-วนั
 4. เมือ่วนัที่ 1-2 พ.ย. 61 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของ

 การวดัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัการส่ันสะเทือน จ านวน 12 คน-วนั
 5. เมือ่วนัที่ 15-16 พ.ย. 61 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 ตาม ISO/IEC 17025:2017(E) จ านวน 82 คน-วนั
 6. เมือ่วนัที่ 3-4 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบนาฬิกาจบัเวลา

 จ านวน 12 คน-วนั
 7. เมือ่วนัที่ 11-12 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม

 ISO/IEC 17025:2017(E) จ านวน 22 คน-วนั
 8. เมือ่วนัที่ 13-14 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนทาง

 ขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 จ านวน 14 คน-วนั
 9. เมือ่วนัที่ 19-20 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนทาง

 ขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 2 จ านวน 30 คน-วนั
 10. เมือ่วนัที่ 24 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบ

 รับรองผลการสอบเทียบ จ านวน 20 คน-วนั
 11. เมือ่วนัที่ 25 ธ.ค. 61 จดัอบรมหลักสูตร ความเข้าใจและการตีความ
ใบรับรองผล การสอบเทียบ จ านวน 19 คน-วนั
 12. เมือ่วนัที่ 5-6 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 ตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) จ านวน 40 คน-วนั
 13. เมือ่วนัที่ 7-8 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 ตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) - โครงการ iTAP จ านวน 12 คน-วนั
 14. เมือ่วนัที่ 20-22 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน

 ของการวดั - โครงการ iTAP จ านวน 12 คน-วนั
 15. เมือ่วนัที่ 26-27 ก.พ. 62 จดัอบรมหลักสูตร การทดสอบเคร่ืองมือวดั

 ความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเลือด จ านวน 14 คน-วนั
 16. เมือ่วนัที่ 5-6 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัความดัน

 ตามมาตรฐาน DKD-R-6-1 จ านวน 14 คน-วนั
 17. เมือ่วนัที่ 7 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองตรวจจบัก๊าซ

 จ านวน 7 คน-วนั
 18. เมือ่วนัที่ 7-8 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัอัตรา

 การไหล จ านวน 14 คน-วนั
 19. เมือ่วนัที่ 7-8 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร  การประเมินค่าความไม่แน่นอน

 ของการวดั จ านวน 40 คน-วนั
 20. เมือ่วนัที่ 12-13 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) จ านวน 40 คน-วนั
 21. เมือ่วนัที่ 20-22 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั
ความดัน ขัน้พื้นฐานและการวเิคราะห์ผลการสอบเทียบ จ านวน 45 คน-วนั
 22. เมือ่วนัที่ 20-22 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบดิจทิัลมัลติมิเตอร์
 - โครงการ iTAP จ านวน 21 คน-วนั
 23. เมือ่วนัที่ 26-27 มี.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบทางอุณหภูมิ

 ส าหรับเคร่ืองมือวดัในอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน-วนั
 24. เมือ่วนัที่ 3-5 เม.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองทดสอบ

 ความแข็งชนิดร็อคเวลาตามมาตรฐาน ISO 6508-2:2015-โครงการ SMLs
 จ านวน  คน-วนั

 25. เมือ่วนัที่ 4-5 เม.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน
 ของการวดัด้านมิติ จ านวน 40 คน-วนั

 26. เมือ่วนัที่ 29-30 เม.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพ
 ภายในห้องปฏิบัติการ-โครงการ ITAP จ านวน 14 คน-วนั

 27. เมือ่วนัที่ 2 เม.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ RTD ตามมาตรฐาน
 IEC 751 จ านวน 17 คน-วนั
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 28. เมือ่วนัที่ 2 เม.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ RTD ตามมาตรฐาน
 IEC 751 จ านวน 17 คน-วนั

 29. เมือ่วนัที่ 16-17 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 ตาม ISO/IEC 17025:2017 (E) จ านวน 74 คน-วนั

 30. เมือ่วนัที่ 28-29 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัอัตรา
 การไหลของแก๊ส จ านวน 32 คน-วนั

 31. เมือ่วนัที่ 29 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ความเข้าใจและการตีความ
ใบรับรอง ผลการสอบเทียบ จ านวน 32 คน-วนั
 32. เมือ่วนัที่ 30 พ.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การวดัความหนาแน่นของของเหลว

 โดยวธิชีัง่น้ าหนักในของเหลว (Hydrostatic Weighing) จ านวน 7 คน-วนั
 33. เมือ่วนัที่ 21 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ือง

 Oscillation-type density meter ตามมาตรฐาน ISO 15212-1 และ
 ISO 15212-2 จ านวน 15 คน-วนั

 34. เมือ่วนัที่ 27-28 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การใช้งานและสอบเทียบ
 RF Power Sensor & Power Meter ส าหรับภาคอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน-วนั

 35. เมือ่วนัที่ 28 มิ.ย. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองตรวจจบัก๊าซ
 จ านวน 30 คน-วนั

 36. เมือ่วนัที่  3-4 ก.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั
 ความดันตามมาตรฐาน DKD-R-6-1 จ านวน 30 คน-วนั

 37. เมือ่วนัที่ 6 ส.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัความดัน
โลหิต ประเภทไม่ต้องเจาะเลือด จ านวน 15 คน-วนั
 38. เมือ่วนัที่ 20 ส.ค. 62 จดัอบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม

 ISO/IEC 17025:2017 E จ านวน 20 คน-วนั
 จ านวน 30 คน-วนั

3.3 จ านวนการน านวตักรรมไป 8          -        -        1          7           - จ านวนการน านวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณชิย์ 
ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อ (9)         (0) (1) (5) (3) จ านวน 9 รายการ ได้แก่
ยอดเชิงพาณิชย์ (รายการ) ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 6 รายการ

1. ระหวา่งวนัที่ 5 ก.ค. 61 - 7 มี.ค. 62 จดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวดั
ทางด้านแสงเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอุปกรณ์ให้

 แสงสวา่ง โดยแบ่งแผนการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การน าระบบ
 สแกนทรงกลมรวมแสงต้นแบบไปวดัการตอบสนองของทรงกลมรวมแสง
 ณ หน่วยงานที่ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค าปรึกษาในการวดั
 ปริมาณทางด้านแสง
 ระยะที่ 2 การถ่ายทอดวธิกีารวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาค่าแก้เชิงพื้นที่ โดยใช้
 โปรแกรม MATLAB ที่กลุ่มงานแสงและสีพัฒนาขึน้ และการใช้งานค่าแก้เพื่อพัฒนา
 ความถูกต้องของผลการวดั ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสวา่ง ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
 ภายในประเทศ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท ล้ีกิจเจริญแสง จ ากัด และ การไฟฟ้านครหลวง 

สามเสน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
ในประเทศ และน าเคร่ืองสแกนทรงกลมรวมแสงต้นแบบไปใช้ประโยชน์ในภาคการ

ผลิต/ทดสอบในประเทศ
ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 3 รายการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและสร้างการยอมรับแก่ลูกค้า บริษัท น้ าตาล
ทิพย์ก าแพงเพชร จ ากัด เพื่อให้บริษัทสามารถสอบเทียบเคร่ืองชัง่ของตนเองได้
และทวนสอบเคร่ืองชัง่อย่างถูกต้อง เพื่อความน่าเชือ่ถือของลูกค้า โดยการให้องค์
ความรู้ด้านเทคนิคการทวนสอบ/สอบเทียบเคร่ืองชัง่และตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน 
การปรับปรุงเอกสารเกีย่วกับขัน้ตอนการปฏิบัติงาน WI รูปแบบใบรายงานผลการ
ทวนสอบ/สอบเทียบภายในให้ถูกต้อง ครอบคลุม ตามเกณฑ์ของมาตรฐาน
และการปรับแก้ค่าน้ าหนักของตุ้มมาตรฐาน ในกรณีมีความผิดพลาดเกินเกณฑ์การ
ยอมรับ เพื่อพัฒนาไปสู่การขอการรับรองระบบมาตรฐานในอนาคต
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหิน
น้ าลายไฟฟ้า มอก. 2481-2552 ให้กับ บริษัท เอสดี เด็นแท็ล แอนด์ เมดดิเคิล ซัพพลาย
จ ากัด โดยได้ด าเนินการวจิยัและสร้างเคร่ืองมือนวตักรรม Dental scaler tip
amplitude measuring unit ส าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหินน้ าลายไฟฟ้า
ตาม มอก. 2481-2552 เพื่อท าให้ผู้ประกอบการมีหลักฐานผลการทดสอบเพื่อยืน่ขอ
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รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหินน้ าลายไฟฟ้า ตาม มอก. 2481-2552
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหิน
น้ าลายไฟฟ้า มอก. 2481-2552 ให้กับ บริษัท เอสดี เด็นแท็ล แอนด์ เมดดิเคิล ซัพพลาย
จ ากัด โดยได้ด าเนินการวจิยัและสร้างเคร่ืองมือนวตักรรม Load cell with overload
protection for dental scaler tio testing ส าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูด
หินน้ าลายไฟฟ้าตาม มอก. 2481-2552 เพื่อท าให้ผู้ประกอบการมีหลักฐานผลการ
ทดสอบเพื่อยืน่ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหินน้ าลายไฟฟ้า ตาม มอก. 
2481-2552

3.4 จ านวนกิจกรรมบูรณาการ 8          -        1          3          4           - จ านวนกิจกรรมบรูณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการภาคสาธารณะ
เพื่อยกระดับคุณภาพการ (10)       (0) (2) (2) (6) และสังคม (กิจกรรม)  จ านวน 10 กิจกรรม ดังน้ี
บริการภาคสาธารณะและ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จ านวน 1 กิจกรรม
สังคม (กิจกรรม)  - กิจกรรมบูรณาการกับภาคการศึกษา ดังนี้

1. เมือ่วนัที่ 4 - 6 ก.พ. 62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ทักษะมาตรวทิยา
 ด้านมิติ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวชิาเทคนิคการผลิต และ
 สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรมระดับชาติ ณ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จ านวน 2 กิจกรรม
 - กิจกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้
1. กิจกรรมการบูรณาการร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้
 - เมือ่วนัที่ 18 ม.ค. 62 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการจดั
กจิกรรมเผยแพร่ความรู้ ในการอบรมหวัข้อเร่ือง เคร่ืองมือหอ้งปฏบิัติการทางการแพทย์

การบ ารุงรักษาและการสอบเทียบ คร้ังที่ 1 ณ โรงแรมประจกัษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
จ. อุดรธานี ภายใต้แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจดัการ
เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 - เมือ่วนัที่ 24-25 ม.ค. 62 จดักิจรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเร่ือง การจดัการ
และการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้กับผู้ประกอบการผลิต
อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป อ. หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ณ โรงแรมคริสตัลโฮเต็ล
 - กิจกรรมบูรณาการกับภาคงานวจิยั ดังนี้
 - นักวจิยัของ มว. ได้ร่วมกับนักวจิยั NIM (Chaina) และ MSL (New Zealand)
ในการพัฒนาวธิกีารสอบเทียบ Radiation thermometers ด้วยการสอบเทียบ
fixed point cells เพียง 2 จดุ อันส่งผลให้งานวจิยัไทยมีมาตรฐานระดับสากล
ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 1 กิจกรรม
 - กิจกรรมบูรณาการกับภาคการศึกษา ดังนี้
 - เมือ่วนัที่ 6 มิ.ย. 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาสาขาไฟฟ้า เป็นกิจกรรมย่อย
ภายใต้งานประชุมวชิาการวชิาการ ECTI-CARD 2019 หัวข้อเร่ือง “นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิน่และประเทศไทยอย่างยัง่ยืน” โดยมีการ

Workshop การแข่งขันการวดัทางไฟฟ้า ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 100 คน
ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จ านวน 6 กิจกรรม
 - กิจกรรมบูรณาการกับภาคการศึกษา ดังนี้
1. เมือ่วนัที่ 11 ต.ค. 61 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติหัวข้อเร่ือง การสอบเทียบ
พื้นฐาน (เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ และ ไมโครมิเตอร์) เพื่อการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวดัด้านมิติ คุณวฒิุวชิาชีพชัน้ 1 ให้กับ
นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง
2. เมือ่วนัที่ 4 - 6 ก.พ. 62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ทักษะมาตรวทิยา

 ด้านมิติ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวชิาเทคนิคการผลิต และ
 สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรมระดับชาติ ณ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
จ. สุราษฎร์ธานี
3. เมือ่วนัที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจกิายน 2561 ได้จดัอบรมหัวข้อ วศิวกรรมมาตรวทิยา
มิติ 2 ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
4. เมือ่วนัที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ได้จดักิจกรรมการแข่งขันราชมงคลวชิาการ
วศิวกรรม คร้ังที่ 11 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
จ. นนทบุรี
5. เมือ่วนัที่ 11 - 15 กุมภาพันธ ์2562 ได้จดักิจกรรมการอบรมหัวข้อ วศิวกรรม
มาตรวทิยามิติ 3 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่
6. เมือ่วนัที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 ได้จดักิจกรรมการอบรมหัวข้อ วศิวกรรม
มาตรวทิยามิติ 4 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ. ชลบุรี
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3.5 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน 5          -        -        -        5           - จ านวนคู่มือการปฏิบตัิงานที่ดี (good practice guide)/วิธกีารทวนสอบ
ที่ดี (good practice guide)/ (5)         (0) (0) (0) (5) เครื่องมือ/อุปกรณท์ี่ใช้ในงานภาคสาธารณะ จ านวน 5 (ฉบบั/เรื่อง) ดังน้ี
วธิกีารทวนสอบเคร่ืองมือ/ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จ านวน 2 ฉบบั

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาค 1. คูมือแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการสอบเทียบ temperature sensor ที่ใชส าหรับ

สาธารณะ (ฉบับ/เร่ือง) เคร่ืองท าน้ าเย็น ในระบบ chiller
2. คูมือแนวทางทดสอบ/สอบเทียบ Vacuum Oven (Guidelines for
testing Vacuum oven)

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 3 ฉบบั
1. คู่มือข้อแนะน าการประเมินค่าความไม่แน่นอนอนของการวดัฉบับภาษาไทย
2. คู่มือการตีความสาขาอุณหภูมิ อ้างอิงตาม EURAMET cg-13 (Temperature 
Block Calibrators)
3. คู่มือการตีความสาขาอุณหภูมิ อ้างอิงตาม EURAMET cg-20 (Temperature
and/or Humidity Controlled Enclosures)

3.6 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800    100       800       600       300        - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา ตัง้แต่ 1 - 30 ก.ย. 62
ด้านมาตรวทิยา (คน) (2,243)   (462) (541) (503) (737) มีจ านวน 2,243 คน ดังน้ี 

1. เมือ่วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะท างานร่วมไทย-ญี่ปุ่น ผู้แทนจากส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้แทนจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง
ผู้แทนจากกรมที่ดิน ผู้แทนจากกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศรัพยากร
น้ าและเกษตร (องค์การมหาชน) เข้ารับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อเร่ือง 
GNSS CORS (GEONET) & Location based Services in Japan เพื่อให้ความรู้
และประสบการณ์การท างานของ GEONET ในประเด็นที่เห็นวา่มีความส าคัญ
ในการจดัต้ัง Data Centerของประเทศญี่ปุ่นและให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสถานี 
GNSS CORS รายงานผลส่ิงที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการกับโครงข่าย CORS 
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 17 คน
2. เมือ่วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ โดยฝ่ายมาตรวทิยามิติ
ได้รับเกียรติเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ให้กับนักศึกษาของคณะวศิว
กรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ในหัวข้อเร่ือง การสอบเทียบมาตรวทิยาด้านมิติ
ขัน้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมาในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
อาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวดัด้านมิติ คุณวฒิุวชิาชีพระดับ 1 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 20 คน
3. เมือ่วนัที่ 12 ตุลาคม 2561 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จดัสัมมนาวชิาการเร่ือง
มาตรวทิยาช่วยพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมใน EEC เพื่อถ่ายทอดและสร้าง
ความตระหนักด้านมาตรวทิยาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาพร้อมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนความรู้ นวตักรรมต่าง ๆ ด้านการวดั รวมถึงระบบ
คุณภาพการพัฒนาผลิตภาพให้แก่อุตสาหกรรม ซ่ึง มว. ได้ร่วมมือกับ 
ม. เกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา และสมาคมวชิาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ECTI ASSOCIATION) โดยภายในงานได้มีการบรรยาย
ในหัวข้อย่อย เร่ือง สมรรถนะด้านมาตรวทิยาส าหรับนักวทิยาศาสตร์ 
และวศิวกรโรงงาน, สิทธปิระโยชน์จากสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Work Shop ในสาขาการวดัต่าง ๆ 
ได้แก่ การทวนสอบเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า, เคมี, มิติ, เชิงกล และอุณหภูมิและแสง 
ณ อาคาร 1 บริการวทิยาการ ม. เกษตรศาสาตร์ วทิยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 290 คน
4. เมือ่วนัที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของสถาบัน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้และทักษะด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมให้ห้องปฏิบัติการ
จริงและสามารถน าไปประกอบวชิาชีพได้ในอนาคต ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตร
วทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 42 คน
5. เมือ่วนัที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาชัน้ปริญญาตรีและโท สาขามาตร
วทิยา ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาส
เข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและแสงของสถาบัน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ในงานสอบเทียบทางมาตรวทิยา
และการบริหารจดัการห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 12 คน
6. เมือ่วนัที่ 29 ตุลาคม 2561 Dr. Jessie PILLAY, Manager, Green Economoy 
จาก The National Metrology Insittute of South Africa (NIMISA) ในโอกาส
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เข้าหารือและเยีย่มชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ณ 
อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 1 คน
7. เมือ่วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าที่จากส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน 
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในโอกาสเข้าหารือและขอค าปรึกษาแนวทาง
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสาตร์ งบบูรณาการวจิยัและ
นวตักรรมในเป้าหมายที่ 1 และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 8 คน
8. เมือ่วนัที่ 6 พฤศจกิายน 256 Dr. Roman Szumskiu, Vice President จาก
National Research Council ประเทศ Canda และทีมงาน ในโอกาสเข้าพบเพื่อ
หารือด้านมาตรวทิยา และเยีย่มชมห้องปฎิบัติการฝ่ายมาตรวทิยาเคมีและชีวภาพ 
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน
9. เมือ่วนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษ หัวข้อเร่ือง การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
การทดสอบและวเิคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า ของศูนย์เชีย่วชาญพิเศษเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าก าลังคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
(Center of Excellence in Electrical Power Technology:CEPT)
ในโอกาสนีย้ังได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ เร่ือง High Voltage Metrology
(Instrement Transformer) พร้อมทั้งได้เข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ
High Voltage ของฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า วตัถุประสงค์ของการมาในคร้ังนี ้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้และได้เยีย่มชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน
มาตรวทิยาแห่งชาติ ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 22 คน
10. เมือ่วนัที่ 17-21 ธนัวาคม 2561 สถาบันมาตรวทิยาได้จดัโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสมถรรนะ ด้านมาตรวทิยาส าหรับนักวทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ให้กับ 
อาจารย์และนักศึกษา โดยให้การอบรมหลักสูตร อาทิเช่น มาตรวทิยาและระบบ
คุณภาพ มาตรวทิยาและการจดัการเคร่ืองมือวดั ความไม่แน่นอนในการวดัเบื้องต้น 
การสอบเทียบ Digital Multimeter เบื้องต้น การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์และ
ไมโครมิเตอร์เบื้องต้น ณ อาคารห้องปฏิบัติการพื้นฐานและเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา จ านวนผู้เข้าร่วม 44 คน 
11. เมือ่วนัที่ 10-12 มกราคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด“สนุกวทิย์ พิชิตตารางธาติ”เพื่อต้อนรับปีสากลแห่งตาราง
ธาตุและร่วมเฉลิมในโอกาสครบรอบ 150 ปี ในการค้นพบตารางธาตุ โดยภายในงาน
ได้จดักิจกรรมด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานพันธมิตรทาง
ด้านวทิยาศาสตร์ จ านวนกวา่ 28 สถานี และสถาบันฯ ได้น าเสนอนิทรรศการ
ด้านมาตรวทิยา เกีย่วกับนิยามและความหมายของธาตุซีเซียม แร่ธาตุที่ใช้ในการผลิต
นาฬิกาอะตอม ของห้องปฏิบัติการเวลาและความถี ่ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า ซ่ึงมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจดัหา ดูแลรักษา และถ่ายทอดเวลามาตรฐานของประเทศไทย
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ณ กระทรวง
วทิยาศาสาตร์และเทคโนโลยี ถ. พระรามที่ 6 กรุงเทพ จ านวนผู้เข้าร่วม 300 คน
12. เมือ่วนัที่ 14 มกราคม 2562 ข้าราชการจาก โรงงานวตัถุระเบิดทหาร 
กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
ในโอกาสเข้าหารือ และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ
เพื่อแลกเปล่ียนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าราชการของหน่วยงาน ณ อาคารผดุงมาตร 
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน
13. เมือ่วนัที่ 24-25 มกราคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัสัมมนาเร่ือง 
มาตรวทิยาเพื่อการวดัคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้กับ 
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงแรม คริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จ. สงขลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม 91 คน
14. เมือ่วนัที่ 22 กุมภาพันธ ์2562 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวชิาวศิวกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวทิยาคริสเตียน จ. นครปฐม ในโอกาสเข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ
ของสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การจดัการเรียนการสอน
มีประสิทธภิาพ และนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในวชิาชีพต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ
จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 18 คน
15. เมือ่วนัที่ 22 กุมภาพันธ ์2562 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวชิาฟิสิกส์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธญับุรี ในโอกาส
เข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า 
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และฝ่ายมาตรวทิยามิติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 
จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 22 คน
16. เมือ่วนัที่ 22 กุมภาพันธ ์2562 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวชิาเคมี 
ภาควชิาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ
ของฝ่ายมาตรวทิยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 
จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 
17. เมือ่วนัที่ 27 กุมภาพันธ ์2562 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวชิาเคมี 
ภาควชิาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหิดล
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวทิยา
เคมีและชีวภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
จ านวนผู้เข้าร่วม 39 คน 
18. เมือ่วนัที่ 13 มีนาคม 2562 ข้าราชการจากโรงงานวตัถุระเบิดทหาร กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
จ. นครสวรรค์ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยีย่มชมห้องปฏิบัติการแรง 
ฝ่ายมาตรวทิยาเชิงกล ห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตรวทิยามิตอ ห้องปฏิบัติการ
แรงดันไฟฟ้กระแสสลับ ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เคมีไฟฟ้า 
และห้องปฏิบัติการก๊าซ ฝ่ายมาตรวทิยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อหารือความร่วมมือระหวา่งกัน และแลกเปล่ียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ข้าราชการของหน่วยงาน ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 
จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 12 คน 
19. เมือ่วนัที่ 15 มีนาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยีย่มชม
ห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้เข้าศึกษาดูงาน
และอบรมสมรรถนะด้านมาตรวทิยาส าหรับนักวทิยาศาสตร์เคมี ณ อาคารผดุงมาตร
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 23 คน 
20. เมือ่วนัที่ 22-23 เมษายน 2562 สถาบันมาตรวทิยา ได้จดัโครงการอบรม เร่ือง
ยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางมาตรวทิยา ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบระดับทุติยภูมิเพื่อความเข้มแข็งของ NQI ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 212 คน
21. เมือ่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยา ได้จดังานสัมมนาวชิาการเชิง
ประยุกต์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม คร้ังที่ 3 ภายใต้หัวข้อ มาตรวทิยาสัญจร "มาตร
วทิยาเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวจิยัสู่อุตสาหกรรม 4.0" ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักด้านมาตรวทิยา 
รวมถึงระบบคุณภาพ ในการพัฒนาผลิตภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ณ อาคารอ านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จงัหวดัขอนแก่น)
มหาวทิยาขอนแก่น จ านวนผู้เข้าร่วม 105 คน
22. เมือ่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ในโอกาสเข้ารับฟัง
การบรรยายของฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ห้อง
ปฏิบัติการความชืน้ และห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 13 คน 
23. เมือ่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 บุคคลากรจากศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยาย
และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์อนินทรีย์เคมี ห้อง
ปฏิบัติการวเิคราะห์เคมีไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ชีวภาพ ส่วนบริหารงานลูกค้า
สัมพันธ ์ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ และห้องปฏิบัติการความชืน้ ณ อาคารมาตรธ ารง
และอาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานีจ านวนผู้เข้าร่วม 36 คน 
24. เมือ่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจา้หน้าที่จากศูนย์อ านวยการสร้างอาวธุ ศูนย์ 
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจริวชิิตสงคราม จ. ลพบุรี
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยีย่มห้องปฏิบัติการความดัน ห้องปฏิบัติการแรง
ห้องปฏิบัติการมวล ห้องปฏิบัติการความยาวคล่ืน ห้องปฏิบัติการความยาว ณ
อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 29 คน 
25. เมือ่วนัที่ 6 มิถุนายน 62 จดักิจกรรมชมรมมาตรวทิยาสาขาไฟฟ้าเป็นกิจกรรม
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ภายใต้งานประชุมวชิาการวชิาการ ECTI-CARD 2019 หัวข้อเร่ือง “นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิน่และประเทศไทยอย่างยัง่ยืน” โดยมีการ

Workshop การแข่งขันการวดัทางไฟฟ้า ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี  จ านวนผู้เข้าร่วม 23 คน  
26. เมือ่วนัที่ 10-14 มิถุนายน 62 จดักิจกรรมหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวทิยา
เคมี โดยมีหัวข้อย่อยเร่ือง มาตรวทิยากับระบบคุณภาพ ความไม่แน่นแนในการวดั
เบื้องต้น มาตรวทิยาอุณหภูมิเบื้องต้น มาตรวทิยาความดันเบื้องต้น มาตรวทิยาความ
ดันส าหรับเคร่ืองมือวดัระดับ มาตรวทิยาการไหลเบื้องต้น ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 20 คน
27. เมือ่วนัที่ 13 มิถุนายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวศิวพรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยาย
และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการแรง ซ่ึงได้จดัท าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวทิยาลัยแผนการผลิตก าลังคนด้านระบบขนส่งทางราง และได้ด าเนินการจดัท า
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศ ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 16 คน  
28. เมือ่วนัที่ 25-26 มิถุนายน 2562 เจา้หน้าที่จากส านักปฏิบัติการทางวทิยา
ศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจดัการ
เคร่ืองมือในอุตสาหกรรมโดยใช้ความรู้ด้านมาตรวทิยา ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพ
การจดัการเคร่ืองมือวดัและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ในโอกาส
เข้าเยีย่มชมและเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อน าไปพัฒนา
บุคลากร และเตรียมความพร้อมส าหรับการขอรับรอง เนือ่งจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ
ขอรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ด้านสอบเทียบ 
ณ อาคารผดุงมาตร จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 8 คน  
29. เมือ่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 เจา้หน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) การไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB)
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายของฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ
ก าลังไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า จ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน
30. เมือ่วนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัสัมมนากิจกรรม
กิจกรรม Road show หัวข้อ EEC Metrology Roadshow & Electrical 
Metrology Club ณ โรงแรม ดีวารีย์ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี
จ านวนผู้เข้าร่วม 84 คน 
31. เมือ่วนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัสัมมนาวชิาการ
หัวข้อเร่ือง การยกระดับคุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจบุัน ให้กับ 
บุคลากรภาคการศึกษา ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร จ านวนผู้เข้าร่วม 83 คน 
32. เมือ่วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายของฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า 
และเยีย่มชมห้องปฏิบัติการเวลาและความถี ่ไฟฟ้าแรงสูง RF Microwave 
ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี
จ านวนผู้เข้าร่วม 44 คน 
33. เมือ่วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัสัมมนาเร่ือง
"เทคโนโลยีใหม่ของวสัดุอ้างอิงความชืน้ข้าว ให้กับบุคลากรผู้ใช้งานเคร่ืองมือวดัความ
ชืน้ในข้าวแบบไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความน่าเชือ่ถือในการใช้งานตรวจสอบเคร่ืองมือ
วดัความชืน้ในข้าวหอมมะลิ และต่อยอดความรู้ในการจดัการความถูกต้องของการวดั
ความชืน้ในข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 89 คน 
34. เมือ่วนัที่ 14 สิงหาคม 2562  เจา้หน้าที่จาก สกสว. ในโอกาสเข้าเยีย่มชมและ
หารือการพัฒนาระบบ ววน. ในฐานะที่สถาบันเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาห้อง
ปฏิบัติการวเิคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 
จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 16 คน 
35. เมือ่วนัที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัสัมมนาวชิาการ
เทคโนโลยีใหม่ของวสัดุอ้างอิงความชืน้ข้าว เพื่อการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั ภายใต้
กิจกรรมบูรณาการนวตักรรมอาหาร ณ โรงแรมรามา การ์เดน้ ส  ์ กรุงเทพฯ
จ านวนผู้เข้าร่วม 89 คน 
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36. เมือ่วนัที่ 23 สิงหาคม 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เร่ือง Metrology for Medical Devices and Food Safety Workshop
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านวสัดุอ้างอิงรับรอง 
(Certified Reference Material : CRM) ระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี รวมถึงเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือมาตรวทิยาด้านอาหารและเคร่ืองมือ
แพทย์อีกด้วย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 173 คน 
37. เมือ่วนัที่ 27 สิงหาคม 2562 พนักงานสายงาน Measurement & Metrology
จากบริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จ ากัด ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยีย่มชม
ห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่ายมาตรวทิยาเชิงกล และห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่าย
มาตรวทิยามิติ ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 23 คน 
38. เมือ่วนัที่ 28 สิงหาคม 2562 เจา้หน้าที่จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมาตรฐานส าหรับข้าราชการ 
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ข้าราชการได้น า
ความรู้ ทักษะ และแนวทางที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้งานในการท างาน
ให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล ณ อาคารมาตรธ ารง สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 
จ. ปทุมธานี  จ านวนผู้เข้าร่วม 44 คน 
39. เมือ่วนัที่ 30 สิงหาคม 2562 เจา้หน้าที่จากบริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศ จ ากัด
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งวสัิยทัศน์ของงานบริการด้านสอบเทียบในระดับ
ประเทศ ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ จ. ปทุมธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 8 คน 
40. เมือ่วนัที่ 9 กันยายน 2562 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ ได้จดัสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหัวข้อเร่ือง ข้อแนะน าการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวดั
เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและวธิกีารประมวลผล รวมถึงการประยุกต์ใช้ 
การตีความค่าความไม่แน่นอนของการวดั ให้กับ ภาครัฐและเอกชน (เน้นผู้ตรวจ

 ประเมิน) ณ โรงแรม ปทุมวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพ จ านวนผู้เข้าร่วม 70 คน

41. เมือ่วนัที่ 12 กันยายน 2562 ทีมงานจากศูนย์อ านวยการสร้างอาวธุ 
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ของกองเทคโนโลยี
ศูนย์การสร้างอาวธุ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่าย
จริวชิิตสงคราม ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ
จ. ปทุมธานี จ านวนผู้เข้าร่วม 8 คน 

3.7 จ านวนผู้ประกอบการที่ได้ 20        -        -        -        20          - จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการแนะน าถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
รับการแนะน าถ่ายทอดองค์ (20)       (0) (1) (7) (12) ประสิทธภิาพในกระบวนการผลิต จ านวน 20 ราย ดังน้ี
ความรู้เพื่อพัฒนา  1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประสิทธภิาพในกระบวน ด้วยเทคโนโลยีมาตรวทิยา ระหวา่งวนัที่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 61 สถาบันฯ ได้เข้า

การผลิต (ราย) ด าเนินการให้ค าปรึกษา/แนะน า การจดัการกากของเสียอันตรายที่ถูกต้องตามหลัก

เปา้ประสงค์ที่ 5 วชิาการ บริการวเิคราะห์ ทดสอบ ทางด้านเคมีทั้งน้ าด่ืม และน้ าเสียให้แก่ธรุกิจของ 

5.1 สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติมี บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วสิ จ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

สมรรถนะทางวิชาการและความ ด้านการทดสอบ ให้กับผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

สามารถทางการวัดที่สูงขึน้ และสร้างความมัน่ใจ และ น่าเชือ่ถือให้กับลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของ

สามารถให้บริการด้านมาตรวิทยา อุตสาหกรรมซ่ึงทางบริษัทได้ดาเนินการจดัทาเอกสารระบบคุณภาพเรียบร้อย

ในระดับสากล และได้ยืน่ขอการรับรองจาก ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

5.2 บคุลากรของสถาบนัมีบทบาท กรมวทิยาศาสตร์บริการ ซ่ึงจะท าให้ผลการวดัส าหรับวธิทีี่ขอการรับรองมีความน่าเชือ่ถือ

เวทีมาตรวิทยาและโครงสร้าง มากขึน้ สร้างความเชือ่มัน่ให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกีย่วข้องมากขึน้

พ้ืนฐานทางคุณภาพระดับชาติ 2. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์สู่

และระดับนานาชาติอย่างสร้าง  อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวทิยา โดยการพัฒนากล่องเก็บเสียงขนาดเล็ก

สรรค์และเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยยะ  ต้นแบบ ให้กับ บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด เพื่อใช้ส าหรับการสอบเทียบ

5.3 สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติมี  Sound level meter โดยสามารถลดการสอบเทียบ และลดความเส่ียงต่อเจา้หน้าที่
ระบบและกระบวนการท างานที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการสามารถรายงานผลสอบเทียบให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
กระชับโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี แม่นย า ท าให้การถ่ายทอดค่าการวดัมีความน่าเชือ่ถือและสามารถรักษาระบบคุณภาพ
ประสิทธภิาพและตอบสนองต่อ ห้องปฏิบัติการได้สอดคล้องตามมาตรฐา IEC 17025 ที่ค านึงถึงความเส่ียงเป็นหลัก
ประโยชน์สาธารณะตามหลัก 3.-7. ระหวา่งวนัที่ 5 ก.ค. 61 - 7 มี.ค. 62 จดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวดั
ธรรมาภิบาล ทางด้านแสงเพือ่เพิม่ความสามารถทางการแข่งขันของอตุสาหกรรมอปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง
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กิจกรรมหลักที่ 4  โดยแบ่งแผนการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การน าระบบสแกนทรงกลม
เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร  รวมแสงต้นแบบไปวดัการตอบสนองของทรงกลมรวมแสง ณ หน่วยงาน
องค์กร  ที่ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค าปรึกษาในการวดัปริมาณทางด้านแสง

 ระยะที่ 2 การถ่ายทอดวธิกีารวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาค่าแก้เชิงพื้นที่ โดยใช้
 โปรแกรม MATLAB ที่กลุ่มงานแสงและสีพัฒนาขึน้ และการใช้งานค่าแก้เพื่อพัฒนา
 ความถูกต้องของผลการวดั ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสวา่ง ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
 ภายในประเทศ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท ล้ีกิจเจริญแสง จ ากัด,
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ต้ิง จ ากัด และ การไฟฟ้านครหลวงสามเสน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
ในประเทศ และน าเคร่ืองสแกนทรงกลมรวมแสงต้นแบบไปใช้ประโยชน์ในภาคการ

ผลิต/ทดสอบในประเทศ
8. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและสร้างการยอมรับแก่ลูกค้า บริษัท น้ าตาล
ทิพย์ก าแพงเพชร จ ากัด เพื่อให้บริษัทสามารถสอบเทียบเคร่ืองชัง่ของตนเองได้
และทวนสอบเคร่ืองชัง่อย่างถูกต้อง เพื่อความน่าเชือ่ถือของลูกค้า โดยการให้องค์
ความรู้ด้านเทคนิคการทวนสอบ/สอบเทียบเคร่ืองชัง่และตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน 
การปรับปรุงเอกสารเกีย่วกับขัน้ตอนการปฏิบัติงาน WI รูปแบบใบรายงานผลการ
ทวนสอบ/สอบเทียบภายในให้ถูกต้อง ครอบคลุม ตามเกณฑ์ของมาตรฐาน
และการปรับแก้ค่าน้ าหนักของตุ้มมาตรฐาน ในกรณีมีความผิดพลาดเกินเกณฑ์การ
ยอมรับ เพื่อพัฒนาไปสู่การขอการรับรองระบบมาตรฐานในอนาคต
9. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหิน
น้ าลายไฟฟ้า มอก. 2481-2552 ให้กับ บริษัท เอสดี เด็นแท็ล แอนด์ เมดดิเคิล ซัพพลาย
จ ากัด โดยได้ด าเนินการวจิยัและสร้างเคร่ืองมือนวตักรรม Dental scaler tip
amplitude measuring unit ส าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหินน้ าลายไฟฟ้า
ตาม มอก. 2481-2552 เพื่อท าให้ผู้ประกอบการมีหลักฐานผลการทดสอบเพื่อยืน่ขอ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหินน้ าลายไฟฟ้า ตาม มอก. 2481-2552
และได้ด าเนินการวจิยัและสร้างเคร่ืองมือนวตักรรม Load cell with overload
protection for dental scaler tio testing ส าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูด
หินน้ าลายไฟฟ้าตาม มอก. 2481-2552 เพื่อท าให้ผู้ประกอบการมีหลักฐานผลการ
ทดสอบเพื่อยืน่ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองขูดหินน้ าลายไฟฟ้า ตาม มอก. 
2481-2552
10. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพเลนส์ให้กับ บริษัท เอสซีลอร์ แมนู
แฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อพัฒนาระบบเชือ่มต่อกับเคร่ืองชัง่อิเล็กทรอนิกส์
ยีห่้อ AND ทดแทนการจดับันทึกโดยมือ ส าหรับธรุกิจ ผลิต ฉาบ เคลือบ และประกอบ
เลนส์แวน่ตา เลนส์แวน่กันแดด เลนส์สัมผัส
11. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัด้านความดันให้เป็นไป
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แก่ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัความดันประเทศ Differential pressure gauge
และ Hydraulic high pressure gauge ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
สามารถให้บริการสอบเทียบภายในบริษัทได้
12. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวทิยา แก่ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จ ากัด เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการให้ค าปรึกษาไปใช้ในกิจกรรมภายในบริษัทได้ สามารถ

ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบความแข็งชนิด Rockwell ภายในโรงงาน

ของตนเองได้ ตามมาตรฐาน ISO 6508-2:2015 และ ASTM E18-16 ก าหนด
13. โครงการพัฒนาระบบเชือ่มต่อเคร่ืองมือวดัเพื่อการบันทึกผลการวดัแบบอัตโนมัติ

ให้กับ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน)
14. โครงการพัฒนาระบบเชือ่มต่อเคร่ืองมือวดัละเอียดด้านมิติและเคร่ืองชัง่

อิเล็กทรอนิกส์ยีห่้อ A&D ทดแทนการจดด้วยมือ ให้กับ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ ากัด (มหาชน)
15. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบ เพื่อจดัต้ังระบบคุณภาพ

ISO/IEC 17025:2017 ให้กับบริษัท ไทย ทราโฟ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด
16. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวทิยามว. ได้พัฒนาระบบเชือ่มต่อกับเคร่ืองชัง่อิเล็กทรอนิกส์ยีห่้อ AND
ทดแทนการจดับันทึกด้วยมือแก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ส่งผลให้
ลดต้นทุนที่จะต้องเพิ่มจ านวนพนักงานในการสอบเทียบ เพื่อให้ทันต่อการส่งมอบ
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17. โครงการพัฒนาระบบเชือ่มต่อเคร่ืองมือวดัละเอียดด้านมิติและเคร่ืองชัง่อิเล็ก
ทรอนิกส์ยีห่้อ Citizen ทดแทนการจดับันทึกด้วยมือ ให้กับ บริษัท ออโตลิฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อช่วยลดเวลาและขัน้ตอนในการทดสอบชิน้งาน
18. โครงการสร้าง Linear Quadrupole Trap ส าหรับการกักขังไอออน ร่วมกับ 

 Centre for Quantum Technology ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสร้างแผ่น
อิเล็กโทรดจากเซรามิคอลูมินาไนไตรด์ เพื่อใช้ในการกักขังไอออน เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้
และงานวจิยัเพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์สาหรับการกักขังไอออนร่วมกัน
19. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวทิยา มว. ได้พัฒนาตู้อบฆ่าเชือ้ส าหรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ

 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ลดการใช้พลังงานในการอบฆ่าเชือ้ลดลงได้

ประมาณ 8,000 บาท/เดือน (จาก 20,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท)
20. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวทิยา มว. ได้พัฒนาอุโมงค์ลมสาหรับให้บริการทดสอบและสอบเทียบ

 เคร่ืองมือวดัความเร็วลมของบริษัทจ านวน 1 รายการ ตาม Data Sheet

no. MV-0001-19 ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด
 เพื่อสามารถลดต้นทุนในการจดัหาอุโมงค์ลมจากต่างประเทศได้

4.1 จ านวนขีดความสามารถ 2          -        -        -        2           - จ านวนขีดความสามารถการวัดระดับปฐมภูมิที่ได้รับการพัฒนา (รายการ) 
การวดัระดับปฐมภูมิที่ได้รับการ (4)         (0) (0) (0) (4) จ านวน 4 รายการ ได้แก่
พัฒนา (รายการ) ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 1 รายการ

1. พัฒนาขีดความสามารถการสอบเทียบ SPRT ที่ All Fixed Point Cell
2. พัฒนาขีดความสามารถการสอบเทียบ Zn Fixed Point Cell
3. พัฒนาขีดความสามารถการวดัในช่วงอุณหภูมิสูง (SPRT)
4. พัฒนาขีดความสามารถการวดัโดยการลดค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
dewpoint hygrometer จากเดิมที่ 0.07 oC เป็น 0.03 oC

 4.2 จ านวนผลงานวชิาการที่ 30        -        -        5          25          - บทความและผลงานวิจัยที่ได้รับการน าเสนอในการประชุม / สัมมนาวิชาการ
ระดับประเทศและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน (30)       (0) (0) (11) (19) ต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / 
Proceedingวารสารวชิาการทั้งในและ  Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper รวมทั้งหมด 30 เรื่อง

ต่างประเทศ (เร่ือง)  - ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารในประเทศ มีจ านวน 12 เรื่อง ดังน้ี
1. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) หัวข้อเร่ือง
สารประกอบบิวทิลทินในหอยแมลงภู่ Perna virids บริเวณชายฝ่ังทะเลจงัหวดัชลบุรี
จ. ระยอง โดย นายชนพพล กล่ินกลบ, ดร. กิตติยา เชียร์แมน, นางสาวนิตยา สุดศิริ

 2. น าเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation หัวข้อเร่ือง The effects of
the characteristics of hydrqulic oil on measurement/calibration of
Hydraulic Pressure Balance โดย นายเชวง ค านวนศักด์ิ
ในการประชุมวชิาการ Siam Physics Congress 2019 (SPC2019)   
ระหวา่งวนัที่ 6-7 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา

3. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ECTI เพื่ออุตสาหกรรม ฉบับที่
3 ประจ าเดือนพฤศจกิายน - มกราคม 2562 หัวข้อเร่ือง 1. Electronics, Computer,
Telecommuinca Technology 2. ระบบรู้จ าสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากล้ามเนือ้จากการ 
เคล่ือนที่ของมือและนิว้ 3. เคร่ืองประเมินประสิทธภิาพของการล้างมือ โดย 
นางสาวศริญญา ปะสากว ี(ในฐานะบรรณาธกิารและผู้มีส่วนร่วมในการแต่งบทความ)

4. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ECTI เพื่ออุตสาหกรรม ฉบับที่
4 ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2562 หัวข้อเร่ือง ELDERLY ASSISIVE WATCH 
(นาฬิกาช่วยเหลือผู้สูงอาย)ุ โดย นางสาวศริญญา ปะสากว ี(ในฐานะบรรณาธกิาร
และผู้มีส่วนร่วมในการแต่งบทความ)

5. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ECTI เพื่ออุตสาหกรรม ฉบับที่
5 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 หัวข้อเร่ือง ผลกระทบของความถูกต้องของเคร่ือง
มือความต้านทานขดลวด หม้อแปลงต่อการผลิตหม้อแปลง (Effect of Winding  
Resistance Meter Accuracy to the Production of Transformers)
โดย นายชัยวฒัน์ เจษฎาจนิต์ และ นางสาวศริญญา ปะสากว ี(ในฐานะบรรณาธกิาร
และผู้มีส่วนร่วมในการแต่งบทความ)

26/28



แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)

ตัวชีว้ัด/หน่วยนับ (ผลทั้งป)ี (ผล) (ผล) (ผล) (ผล) รายละเอียดเปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

6. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยมหิดล
ในงานวชิาการ Food Analysis Workshop : Proficiency Testing and  
Reference Materials Development ระหวา่งวนัที่ 19-21 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม
แอมบาสเตอร์ สุขุมวทิ กรุงเทพฯ หัวข้อเร่ือง Development of reference 
materials to improve halal food testing capability
โดย นางกาญจนา หงษ์ทอง, นางภัทรภร มอริส, นางสาววธพิร เย็นฉ่ า,
นางสาวศศิธร เตมีศักด์ิ และ นางสาวจรินันท์ บุญนิล

7. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยมหิดล
ในงานวชิาการ Food Analysis Workshop : Proficiency Testing and  
Reference Materials Development ระหวา่งวนัที่ 19-21 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม
แอมบาสเตอร์ สุขุมวทิ กรุงเทพฯ หัวข้อเร่ือ งIdentification and

quantification of GMO papaya using ddPCR
โดย นางกาญจนา หงษ์ทอง, นางภัทรภร มอริส, นางสาววธพิร เย็นฉ่ า,
นางสาวศศิธร เตมีศักด์ิ และ นางสาวจรินันท์ บุญนิล

8. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Journal of Food 
Science and Agricultural Technology (JFAT), Volum 5, Special issue 2019
ของมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวข้อเร่ือง Development of a droplet
digital polymerase chain reaction assay for peanut detection of
food allergens โดย นางสาวศศิธร เตมีศักด์ิ, นางสาววธพิร เย็นฉ่ า, 
นางกาญจนา หงษ์ทอง และ นางสาวจรินันท์ บุญนิล

9. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ในการประชุม The 2019
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019)
ระหวา่งวนัที่ 7-8 ก.พย. 62 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ หัวข้อเร่ือง Certification
of a Reference Material for Metrological traceability Measurement of
Electrolytic Conductivity in Ethanol/Bioethand
โดย นายชัยวฒัน์ เจษฎาจนิต์ และ นางสาวศริญญา ปะสากว ี(ในฐานะบรรณาธกิาร
และผู้มีส่วนร่วมในการแต่งบทความ)

10. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ในการประชุม 
APFAN in association with Institute of Nutrition, Mahidol University 
(INMU) ระหวา่งวนัที่ 19-21 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวทิ กรุงเทพฯ

 หัวข้อเร่ือง Development of CRMs for Malamine Determination in Milk

Powder and Food โดย นางสาวจรีพา บุญญคง
11. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ในการประชุม 

APFAN in association with Institute of Nutrition, Mahidol University 
(INMU) ระหวา่งวนัที่ 19-21 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวทิ กรุงเทพฯ

 หัวข้อเร่ือง Production of Certified Reference Material of Beta-Agonists in 

Feed โดย นางสาวจรีพา บุญญคง
12. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ในการประชุม 

APFAN in association with Institute of Nutrition, Mahidol University 
(INMU) ระหวา่งวนัที่ 19-21 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวทิ กรุงเทพฯ

 หัวข้อเร่ือง Preparation and Characterization of Zearalenone Standard

Solution for Mycotoxin Analysis โดย นางสาวจรีพา บุญญคง
 - ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารในต่างประเทศ มีจ านวน 18 เรื่อง 
ดังน้ี

1. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Metrologia, Volume 56,
Number 1, February 2019 https://iopscience.iop.org/issue/0026-1394/56/
1A หัวข้อเร่ือง Hign polarity analytes in food-enrofloxacin and 
sulfadiazaine in bovine tissue (CCQM-K141) โดย ดร. กิตติยา เชียร์แมน

2. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Metrologia, Volume 56,
Number 1, February 2019 https://iopscience.iop.org/issue/0026-1394/56/
1A หัวข้อเร่ือง Hign polarity analytes in biological matrix determination
of urea and uric acid in human serum (CCQM-K109) 
โดย นางสาวจนิตนา นามมูลน้อย

3. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Metrologia, Volume 56,
Number 1, February 2019 https://iopscience.iop.org/issue/0026-1394/56/
1A หัวข้อเร่ือง Mass fraction assignment of Amino Acids in acidic
aqueous solution (CCQM-K78.a) โดย นางสาวจนิตนา นามมูลน้อย
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แผนทั้งปี แผน (Q1) แผน (Q2) แผน (Q3) แผน (Q4)

ตัวชีว้ัด/หน่วยนับ (ผลทั้งป)ี (ผล) (ผล) (ผล) (ผล) รายละเอียดเปา้ประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย

4. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Metrologia, Volume 56,
Number 1, February 2019 https://iopscience.iop.org/issue/0026-1394/56/
1A หัวข้อเร่ือง Determination of aflatoxins (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 and
total Afs) in dried fig  (CCQM-K138) โดย นางสาวจรีพา บุญญคง

11. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Artificial Satellites, 
Volume 52, Number 4, Doi: 10.1515/arsa-2017-0009 (Journal of 
planetary geodesy) หัวข้อเร่ือง Estimations of GNSS receiver internal
delay using Precise Point Positioning algorithm
(GNSS) timescales โดย นางสาวทยาทิพย์ ทองตัน

12. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Applied Mechanics 
and Materials, Vol. 879, pp. 196-200, 2018 หัวข้อเร่ือง Shielding effect
and guarding in high resistance measurement/ Applied machanics 
and materials

13. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Reproduction in
Domestic Animals Vol 53, Issue 53 Special Issue: Proceedings of the
20th EVSSAR Congress, Vienna, Austria 29 June - 1 July 2017, 
25 November 2018 หัวข้อเร่ือง Gonadotropin-releasing hormone-modified
chitosan as a safe and effcient gene delivery vector for spermatogonia
cells โดย นางสาวศศิธร เตมีศักด์ิ

14. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Journal of Physics:
Series IP address 61.19.99.251 on 06/12/2018 หัวข้อเร่ือง
Prototype of Depth Standard for Elastomer Hardness Tester
โดย นายกิตติสัณห์ มงคลสุทธรัิตน์

15. น าเสนอผลงานรูปแบบตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ Journal of Physics:
Series IP address 173.211.125.122 on 13/11/2018 หัวข้อเร่ือง
The Compression Bar Timing Instrument for Testing Cycle Calibration
of Rockwell Hardness Testing Machine โดย นายกิตติสัณห์ มงคลสุทธรัิตน์

16. น าเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation หัวข้อเร่ือง Development
of certified reference material for quality assurance of grain
moisture measurement โดย นางธสร สิงหะเนติ, นายธาดา แก้วประเสริฐ และ
นางสาวจรีพา บุญคง ในการประชุมวชิาการ The 14th Symposium on 
Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science
ระหวา่งวนัที่ 10-14 มิ.ย. 62 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

17. น าเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation หัวข้อเร่ือง Comparison of
SI Traeable Measurement Method for Water Content in Solid 
Material นายธาดา แก้วประเสริฐ, นายพงศ์เทพ ภู่อุณพะโร และ นางธสร สิงหะเนติ
ในการประชุมวชิาการ The 14th Symposium on 
Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science
ระหวา่งวนัที่ 10-14 มิ.ย. 62 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

18. น าเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation หัวข้อเร่ือง International
Comparison of Moisture Measurement For Solid Materials in Asia-
Pacific Region นางธสร สิงหะเนติ ในการประชุมวชิาการ The 14th 
Symposium on Temperature and Thermal Measurements
in Industry and Science ระหวา่งวนัที่ 10-14 มิ.ย. 62 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

4.3 ร้อยละความส าเร็จของการ 100       -        -        -        100        - ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 6 ระบบ 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (100.00) (16.67) (30.83) (30.83) (21.67) ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 
(ร้อยละ) 1) การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

2) การพัฒนาระบบการให้บริการสอบเทียบออนไลน์ ชุดปรับปรุง 1.03
3) การปรับปรุงระบบการโอนข้อมูลของการลงเวลาปฏิบัติงานให้เป็นอัตโนมัติ
และคิดเวลาสายตามกะรายบุคคล จากเคร่ืองอ่านลายนิว้มือ
4) ระบบทบทวนเนือ้หาเวบ็ไซด์ของสถาบันประจ าปี
5) การพัฒนาระบบความพึงพอใจด้านฝึกอบรม
6) การส ารวจความพึงพอใจของระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งจากกลุ่มภายใน และภายนอก
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เปา้หมาย

น ้าหนัก
(รอ้ยละ)

ป ี62 ป ี62 1 2 3 4 5
ผลการด้าเนิน

งาน
ค่าคะแนนที่

ได้
คะแนนถ่วง

น ้าหนัก

ด้านที ่1 การเงนิ (น ้าหนักรอ้ยละ 10) 5.0000 50.0000     
ตัวชี วัดที ่1.1 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของกองทุนฯ ต่อจ านวนมาตรฐานการ
วดั/จ านวนวสัดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา

บาท/
รายการ
หรือชิ้น

1,118,561 
บ.

ตอ่ 68 
รายการ/ชิ น
คิดเฉลี่ยตอ่
 1 รายการ
วัด/ชิ น =
16,449.43

5 1,641,970
 บ.

ต่อ 68 
รายการ/

ชิ้นคิดเฉล่ีย
ต่อ

 1 รายการ
วดั/ชิ้น = 
24,146.62

1,511,118 
บ.

ต่อ 68 
รายการ/ชิ้น
คิดเฉล่ียต่อ
 1 รายการ
วดั/ชิ้น =
22,222.32

1,380,265 
บ.

ต่อ 68 
รายการ/ชิ้น
คิดเฉล่ียต่อ
 1 รายการ
วดั/ชิ้น = 
20,298.01

1,249,413 
บ.

ต่อ 68 
รายการ/ชิ้น
คิดเฉล่ียต่อ
 1 รายการ
วดั/ชิ้น =
18,373.72

1,118,561 
บ.

ต่อ 68 
รายการ/ชิ้น
คิดเฉล่ียต่อ
 1 รายการ
วดั/ชิ้น =
16,449.43

1,204,596.92 บาท
 ต่อ จ านวน

มาตรฐานการวดั/
จ านวนวสัดุอ้างอิงที่
ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 75 รายการ
วดั 

คิดเฉล่ียต่อ 1 
รายการวดั/ชิน้ = 
16,061.29 บาท

5.0000 0.25000      

ตัวชี วัดที ่1.2 รายได้จากงานบริการ ระดับ 54.26
(ล้านบาท)

5 48.06 49.61 51.16 52.71 54.26 58.42 5.0000  0.25000      

ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น ้าหนักรอ้ยละ 15) 4.6917 70.3750     
ตัวชี วัดที ่2.1 การจดัท ารายงานวเิคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวยีน

ระดับ 5 5 1 2 3 4 5 5 5.0000  0.25000      

ตัวชี วัดที ่2.2 ระดับการด าเนินงานเพือ่สร้างวธิกีารประเมินมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการน าผลงานวจิยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

ระดับ 5 5 1 2 3 4 5 5 5.0000  0.25000      

ตัวชี วัดที ่2.3 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันมาตร
วทิยาแห่งชาติ

ร้อยละ 5 5 85.03 86.63 88.23 89.83 91.43 89.71 4.0750  0.20375      

ด้านที ่3 การปฏิบัติการ (น ้าหนักรอ้ยละ 40) 4.6250 185.0000   
ตัวชี วัดที ่3.1 จ านวนขีดความสามารถทางการวดั/จ านวนวสัดุอ้างอิงที่ได้รับการ
พัฒนา

รายการ
/

ชิ้น

68 10 52 56 60 64 68 75 5.0000  0.5000        

ตัวชี วัดที ่3.2 จ านวนรายการวเิคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้ค าปรึกษาด้าน
มาตรวทิยา

รายการ
/

ชิ้น

4,800 15 4,600 4,650 4,700 4,750 4,800    6,017 5.0000  0.7500        

ตัวชี วัดที ่3.3 จ านวนนวตักรรมด้านการวดัต้นแบบการวดัที่สร้างส าเร็จ/คู่มือ
มาตรฐาน/จ านวนการน านวตักรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิง
พาณิชย์

รายการ
/

ชิ้น

17 10 13 14 15 16 17 20 5.0000  0.5000        

ตัวชี วัดที ่3.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ

ระดับ 5 5 1
(ร้อยละ 85)

2
(ร้อยละ 90)

3
(ร้อยละ 95)

4
(ร้อยละ 100)

5
(ร้อยละ 100)
และผลผลิต
ครบถว้น

 ร้อยละ 
90.79
ของ 8 
โครงการ

2.0000  0.1000        

ด้านที ่4 การพัฒนาทุนหมุนเวียน (น ้าหนักรอ้ยละ 15) 4.7367 71.0500     
ตัวชี วัดที ่4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 5 1 2 3 4 5 4.53 4.5300 0.2265        
ตัวชี วัดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 5 1 2 3 4 5 4.68 4.6800 0.2340        
ตัวชี วัดที ่4.3 การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ 5 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500        
ด้านที ่5 การปฏิบติงานคณะกรรมการบรหิารผู้บรหิารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง (น ้าหนักรอ้ยละ 10)

4.3500 43.5000     

ตัวชี วัดที ่5.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน ระดับ 5 5 1 2 3 4 5     4.60 4.6000  0.2300
ตัวชี วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 5 1 2 3 4 5     4.10 4.1000  0.2050
ด้านที ่6 การด้าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (น ้าหนักรอ้ยละ 10) 3.8000 38.0000     
ตัวชี วัดที ่6.1 การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับการอนุมัติ ระดับ 5 3 1 2 3 4 5
     3.1.1 (1) ร้อยละการเบิกจา่ยงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจา่ยงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562

ระดับ 5 1 1
(ร้อยละ 79)

2
(ร้อยละ 81)

3
(ร้อยละ 83)

4
(ร้อยละ 85)

5
(ร้อยละ 87)

45.25 1.0000  0.0100        

     3.1.1 (2) ร้อยละการเบิกจา่ยภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจา่ย
ภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ 2562

ระดับ 5 2 1
(ร้อยละ 88)

2
(ร้อยละ 90)

3
(ร้อยละ 92)

4
(ร้อยละ 94)

5
(ร้อยละ 96)

57.51 1.0000  0.0200        

ตัวชี วัดที ่6.2 การรายงานทางการเงิน ระดับ 5 2 1 2 3 4 5     5.00 5.0000  0.1000
ตัวชี วัดที ่6.3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงินและการรับเงิน
ของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระดับ 5 5 1 2 3 4 5     5.00 5.0000  0.2500

100 4.5793น ้าหนักรวม คะแนนรวม

 รา่ง ตารางสรปุการประเมินผลการด้าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ้าปีบัญชี 2562 งวด 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ส้าหรบักองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ส้าหรบัข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2562 (ประเมินตนเอง)

ตวัชี วัดผลการปฏบิตัริาชการ
หน่วย
วัด

ค่าเกณฑ์ประจ้าปบีญัช ี2562 ผลการด้าเนินงาน ( √ ) รอบ 12  เดอืน
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