
 
 

ร่าง ก าหนดการ 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือน าเสนอการจดัท ามาตรฐานจกัรยานและช้ินส่วน 

วนัท่ี 17 -18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิโด ถนนประดิพทัธ ์กทม.  
วตัถปุระสงค ์: เพื่อน าเสนอแนวทางการปรบัปรงุมาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่น ต่อภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อสรา้ง
การรบัรูต้่อสาธารณะในการด าเนินงานของคณะกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่ 43 จกัรยานและชิน้สว่น เพื่อน าความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากเวทนีี้เป็นขอ้มลูไปสูก่ารจดัท ามาตรฐานต่อไป  
 

วนัเวลาและรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย :  
กลุ่มเป้าหมาย/จ านวนคน วนัท่ี สถานท่ี เวลา 

ผูป้ระกอบการ/หา้งรา้น 17 สงิหาคม 2559 หอ้งทพิย์นภาลยั ช ัน้ 1 รร.มโิด  09:00-12:00 น. 
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 17 สงิหาคม 2559 หอ้งทพิย์นภาลยั ช ัน้ 1 รร.มโิด 12:00-15:30 น. 
ผูบ้รโิภค/ตวัแทนผูใ้ชจ้กัรยาน  18 สงิหาคม 2559 หอ้งทพิย์นภาลยั ช ัน้ 1 รร.มโิด 09:00-12:00 น. 

 

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559  เวลา 09:00-12:00 น. กลุ่มผูป้ระกอบการ  
09:00-09:30 น. ลงทะเบยีน/รบัเอกสารประกอบการประชมุ  
09:30-09:40 น. กล่าวตอ้นรบัและเปิดการประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group)  

โดย นายจ ารญู  ตัง้ไพศาลกจิ ประธานคณะกรรมการก ากบัทศิโครงการ  ชมรมจกัรยานเพื่อ
สขุภาพแห่งประเทศไทย   

09:40-10:10 น. ชีแ้จงความส าคญัของการก าหนดมาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่น ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ
และสรา้งความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค กระบวนการและวธิกีารด าเนินการจดัท ามาตรฐา น 
โดย นายสรุจติร  วนัแพ  ผูอ้ านวยการกองก าหนดมาตรฐาน ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม   

10:10-11:30 น. เปิดกลุ่มอภปิรายรว่มกนั โดย ดร.ประพทัธ์พงษ์ อุปลา ประธานกรรมการวชิาการรายสาขา 
คณะที ่ 43  จกัรยานและชิน้สว่น กรอบประเดน็ดงันี้  
 ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการต่อการก าหนดใหม้มีาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่นของ

ส านกังานมาตรฐาน 
 ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการต่อการก าหนดมาตรฐานบงัคบั และมาตรฐานทัว่ไปของ

จกัรยานและชิน้สว่น  
 ประโยชน์ และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูป้ระกอบการ เมือ่มกีารปรบัปรงุมาตรฐาน และ

หรอืจดัท ามาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่น  
11:30-12:00 น. สรปุผลประเดน็ส าคญัของการอภปิราย /ปิดประชมุกลุ่มผูป้ระกอบการ /รบัประทานอาหาร

กลางวนั /เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ  
 
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12:00-15:30 น. กลุ่มหน่วยงานภาครฐั  
12:00-13:30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั/ลงทะเบยีน/รบัเอกสารประกอบการประชมุ  
13:30-13:40 น. กล่าวตอ้นรบัและเปิดการประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group)  

โดย นายจ ารญู  ตัง้ไพศาลกจิ ประธานคณะกรรมการก ากบัทศิโครงการ  ชมรมจกัรยานเพื่อ
สขุภาพแห่งประเทศไทย   

13:40-14:10 น. ชีแ้จงส าคญัของการก าหนดมาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่น ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและ



สรา้งความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค กระบวนการและวธิกีารด าเนินการจดัท ามาตรฐาน  
โดย นายสรุจติร  วนัแพ  ผูอ้ านวยการกองก าหนดมาตรฐาน ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม   

14:10-15:00 น. เปิดกลุ่มอภปิรายรว่มกนั โดย ดร .ประพทัธ์พงษ์ อุปลา ประธานกรรมการวชิาการรายสาขา 
คณะที ่43 กรอบประเดน็ดงันี้  
 การก าหนดใหม้มีาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่นของสมอ . มมุมองและความคดิจาก

หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 การด าเนินงานรว่มกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารก าหนดมาตรฐานเกดิ

ผลสมัฤทธิ ์ 
15:00-15:30 น. สรปุผลประเดน็ส าคญัของการอภิปราย /ปิดประชมุกลุ่มหน่วยงานภาครฐั /เดนิทางกลบัโดย

สวสัดภิาพ 
 
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-12:00 น. กลุ่มผูบ้ริโภค/ผูใ้ช้จกัรยานทัว่ไป/ตวัแทนกลุ่มผูบ้ริโภค   
09:00-09:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั/ลงทะเบยีน/รบัเอกสารประกอบการประชมุ  
09:30-09:40 น. กล่าวตอ้นรบัและเปิดการประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group)  

โดย นายจ ารญู  ตัง้ไพศาลกจิ  ประธานคณะกรรมการก ากบัทศิโครงการ  ชมรมจกัรยาน
เพื่อสขุภาพแห่งประเทศไทย   

09:40-10:10 น. ชีแ้จงส าคญัของการก าหนดมาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่น ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและ
สรา้งความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค กระบวนการและวธิกีารด าเนินการจดัท ามาตรฐาน  โดย 
นายสรุจติร  วนัแพ  ผูอ้ านวยการกองมาตรฐาน ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

10:10-11:30 น. เปิดกลุ่มอภปิรายรว่มกนั โดย ดร .ประพทัธ์พงษ์ อุปลา ประธานกรรมการวชิาการรายสาขา 
คณะที ่43 กรอบประเดน็ดงันี้  
 การมมีาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่นท าใหเ้กดิความปลอดภยัต่ อผูใ้ชจ้กัรยาน (พจิารณา

ประเดน็ความปลอดภยั /ไมป่ลอดภยัของจกัรยานและชิน้สว่นของจกัรยานต่อผูใ้ช้) 
 การจดัท ามาตรฐานจกัรยานและชิน้สว่นมคีวามจ าเป็น หรอืไมอ่ย่างไร และหรอื

เหมาะสมหรอืไมอ่ย่างไร  
 จกัรยาน (เน้นกลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป) ทีใ่ชอ้ยู่คณุภาพ และเหมาะสมหรอืไมอ่ย่างไร 

11:30-12:00 น. สรปุผลประเดน็ส าคญัของการอภปิราย /ปิดประชมุกลุ่มผูบ้รโิภค /รบัประทานอาหารกลางวนั 
/เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ  

หมายเหตุ : 
(1) ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
(2) ขอความกรณุาใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ประชมุกลุ่มย่อยตามกลุ่มทีก่ าหนด  
(3) การประชมุกลุ่มย่อย จะรบัรองอาหารวา่งในหอ้งประชมุ เพื่อความต่อเนื่องและกระชบัเวลาในการประชมุ  


