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      แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ



 บทสรุปผูบ้ริหาร 

  

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ก 

 บทสรุปผู้บริหาร 

โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศเพ่ือคุณภาพ 
คุณภาพเป็นปัจจัยชี้ขาดส าคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การสร้างหลักประกัน

ทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และบริการ รวมไปถึง

การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ คือ “หลักประกันส าคัญ” ที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่ “มั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน” โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นกลไกส าคัญในการสร้างหลักประกัน

ด้านคุณภาพดังกล่าว มีองค์ประกอบ 4 ส่วนได้แก่ 

 มาตรวิทยา ท าหน้าที่สร้างและก ากับดูแลความสามารถทางการวัด และสร้ างความเชื่อถือ

และการยอมรับความสามารถทางการวัดดังกล่าวในระดับนานาชาติ 

 การมาตรฐาน ท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 

 การทดสอบ ท าหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม ่

 การจัดการระบบคุณภาพ ท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ 

บริการสอบเทียบ และบริการตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ว่ามีความสามารถทางวิชาการ มีสมรรถนะ และด าเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

การวัด เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้จะต้องเป็นอิสระต่อกัน แต่ต้องท างานสอดประสานกัน มีเป้าหมายที่

เกื้อหนุนกัน 

การร่วมผลกัดนัให้เกิดโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศที่ 
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก าหนดให้เกิดการร่วมผลักดันการท างาน

บูรณาการระหว่างหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ซึ่งกระจายอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ 

เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของแผน หน่วยงานหลักในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ คือ 
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 มาตรวิทยา แบ่งเป็นมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย โดยส านักชั่งตวงวัด 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 การมาตรฐาน  แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 การทดสอบ ด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชน หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ

ทดสอบกระจายอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันไฟฟ้า สถาบัน

ยานยนต์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 การจัดการระบบคุณภาพ ปัจจุบันการรับรองระบบงาน ด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน 

กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะให้มีการรวบรวมงาน

รับรองระบบงานเข้าด้วยกันในอนาคตอันใกล ้

ทั้งนี้เพ่ือให้ฟันเฟืองของโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวเคลื่อนประสานไปด้วยกัน น าไปสู่การท างาน

ของระบบต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การสร้างขีดความสามารถด้านการวดั 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถ

ทางการวัด และการสร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดดังกล่าวในระดับนานาชาติ เพ่ือเป็น

เสาเข็มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ จึงก าหนดให้สถาบันมาตร

วิทยาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ของประเทศ สร้างขีด

ความสามารถด้านการวัด ในปริมาณการวัดใหม่ หรือในย่านการวัดใหม่ 
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 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมที่

รัฐบาลก าหนด ตัวอย่างโครงการพัฒนาความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม Food Innopolis ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการวัดในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านความชื้น เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมข้าวไทย ด้านแสงยูวี เพ่ือการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารและน้ าดื่ม หรือด้าน

พันธุกรรมศาสตร์ เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาล เป็นต้น 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องใช้

เทคโนโลยีระดับสูง หรือเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น การพัฒนาการระบบการขนส่งทางรางของ

การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม การพัฒนาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากขนาดน้อย

กว่าหรือเท่ากับ 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งการกระจายเวลามาตรฐานของประเทศ 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมมลพิษและ

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานสี

เขียว 

ทั้งนี้มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัด ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ รวมทั้งในหน่วยงานก ากับดูแล

และขึ้นทะเบียน จะต้องมีความแม่นย า (accuracy) ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และมีความสามารถสอบกลับ

ได้ทางมาตรวิทยา (metrological traceability) ไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อ 

 สร้างหลักประกันความแม่นย าในการวัด 

 ลดค่าใช้จ่ายในการส่งมาตรฐานการวัดไปสอบเทียบในต่างประเทศ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละทักษะมาตรวิทยาไปสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจากได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 และ 2 

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความสามารถทางการวัดของสถาบัน 

มาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศ ปัจจุบันสถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัดที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ และมีบุคลากรที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งมีประสบการณ์การท างานเฉลี่ยมากกว่า

สิบปี องค์ความรู้ที่สถาบันฯ สั่งสมมาและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ จึงเป็นทรัพย์สินล้ าค่า
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ของประเทศ ซึ่งควรถูกส่งมอบไปยังภาคส่วนต่าง ๆ และขยายผลไปสู่ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมเพ่ือ

สร้างผลกระทบที่กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะมาตรวิทยาไปสู่ภาคการผลิต 

แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดให้การท างานบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งระดับ 

SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นกิจกรรมยุทธศาสตร์หลักอันหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกนักับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ 

 ท าให้การวัดในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพมีความถูกต้อง ลดของเสีย 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้มาตรฐาน อันจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสร้าง

หลักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดในกระบวนการ

ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาทัง้ในส่วนของกระบวนการและแรงงานจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพในภาค
การผลิต 

2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะมาตรวิทยาไปสู่ภาคสังคม 

แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดให้การท างานบูรณาการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยุทธศาสตร์ โดยมีกิจกรรมหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 การจัดท าคู่มือการทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และเครื่องมือวัดทาง

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การตรวจวินิจฉัยโรค และการก ากับควบคุมมลพิษมีความแม่นย า 

เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือให้การวินิจฉัยทางการแพทย์และการควบคุมมลพิษ

ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ  

 การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดทาง

การแพทย์ และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ าเสมอ สามารถ

สนับสนุนการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
       ดาวน์โหลดเล่มแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ที่ www.nimt.or.th  
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บทที ่1:  ความน า 

1.1. ประวตัิการพฒันาระบบมาตรวทิยาของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการด าเนินการด้านมาตรวิทยามายาวนานและมีระบบหน่วยวัด หรือระบบหน่วย 

(system of units) ของตนเอง ต่อมาเมื่อเริ่มท าการค้ากับจีนและชาติตะวันตกจึงได้ประยุกต์ระบบ

หน่วยของชาติคู่ค้าตามแต่กรณี ซึ่งระบบหน่วยดังกล่าวมีพิกัดอัตราไม่เท่ากัน ท าให้เกิดความไม่สะดวก

และเป็นอุปสรรคในการค้าขาย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชปรารภที่จะวางระเบียบการชั่งการ

ตวงการวัด ให้ เป็นหลักฐาน จึ ง ได้ โปรดเกล้ า ให้กระทรวง เกษตรพาณิชการไปศึกษา ซึ่ ง 

พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชการ) ในปีพ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) มีแนวคิดที่จะน า

ระบบเมตริกมาใช้ แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ต่อมาในปีพ.ศ. 2444 เจ้าพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์ เสนาบดี

กระทรวงเกษตราธิการ ได้รวบรวมเฉพาะหน่วยตวงขึ้นมาพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าส าคัญของ

ประเทศสยามคือข้าว จะซื้อขายกันด้วยการตวง (ตวงซื้อตวงขาย) จึงมีความจ าเป็นต้องบัญญัติหน่วยตวง

ก่อน จึงได้ร่างพระราชบัญญัติอัตราตวงขึ้นมา แต่ยังไม่มีการชั่งและการวัด ในปีต่อมาทรงมีพระราชด าริ

ให้เพ่ิมมาตราการชั่งและวัดเข้าไปด้วย เจ้าพระยาอภัยราชา ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและนายชเลสเซอร์ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้ร่าง “พระราชบัญญัติวัดตวงและชั่ง ร.ศ. 119” ขึ้น โดยบัญญัติให้ใช้เป็นระบบ

เมตริก ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามได้แจ้งความจ านงที่จะร่วมเป็น

ภาคีสมาชิกอนุสัญญาเมตริก (Metre Convention) ไปยังส านักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ 

(International Bureau on Weights and Measures: BIPM) ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีประเทศฝรัง่เศส และสยามได้

เป็นภาคีสมาชิกในปีพ.ศ. 2455 จากนั้นจึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พุทธศักราช 

2466” ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดของประเทศ ในปีถัดมาได้มี

การออกกฎเสนาบดีฉบับแรกเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 ได้วางรากฐานให้แก่ระบบมาตรวิทยาของไทยและ

เป็นกรอบในการด าเนินการมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย ต่อมาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์แขนงต่างๆ 

ได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดสินค้าประเภทใหม่ ๆ ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้กระบวนการที่

เกินกว่าการชั่งและการตวงแบบเดิม นอกจากนี้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ต้องใช้

มาตรวิทยา หรือการชั่งการตวงการวัดเป็นเครื่องมือ ดังนั้นมาตรวิทยาจึงขยายตัวจากการชั่งการตวงการวัด

เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์มาสู่การด าเนินการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการชั่งการตวง

การวัด เพ่ือท าให้การชั่งการตวงการวัดแม่นย าและเที่ยงตรง ซึ่งการพัฒนาระบบมาตรวิทยา (เชิงวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี) อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศเพ่ิงจะเริ่มต้นใน พ.ศ. 2540 

เมื่อมีการตรา “พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540” 

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรวิทยา

แห่งชาติและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมทั้งก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ 

1.2. แผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: 
วางรากฐาน 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 1 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในช่วงทศวรรษแรกไว้ใน 6 

ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายมาตรวิทยา การพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การพัฒนาเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือของการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ การพัฒนาผู้ใช้

ประโยชน์ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 

เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ 1 เกิดขึ้นและด าเนินการในสภาวะที่ประเทศก าลังประสบปัญหา

เศรษฐกิจและการคลังอย่างรุนแรง แผนแม่บทฉบับนี้จึงก าหนดให้มีการด าเนินการในหลายด้านไปพร้อมกัน

อย่างเร่งด่วน ทั้งการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ การสร้างความสามารถทางการวัดและสอบเทียบ

ให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่เพ่ิงก่อตั้งขึ้น โดยเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกร

รม เน้นอุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก เพ่ือสนับสนุนการส่งออกให้สามารถส่งออกแล้วน าเงินตรา

ต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศที่จะ

ให้บริการกับภาคการผลิตโดยตรงก็มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ภาคการผลิตสามารถเข้าถึงบริการสอบ

เทียบที่มีคุณภาพภายในประเทศได้สะดวกและมีบริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้  เพ่ือสร้างความ

น่าเชื่อถือและการยอมรับให้แก่ความสามารถทางการวัดการสอบเทียบและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่

เกิดขึ้นใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสอบเทียบมั่นใจในคุณภาพของบริการ การสร้างการยอมรับความสามารถ

ทางการวัดและสอบเทียบตามข้อตกลงระหว่างประเทศจึงมีความส าคัญ คือนอกจากจะเป็นทางลัดใน

การสร้างการยอมรับแล้ว ยังเป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการในกรณีเกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ

การยอมรับผลการวัดในกระบวนการผลิตและผลการทดสอบในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ท าให้

สินค้าไทยแข่งขันได้เพ่ิมข้ึนในตลาดโลก  
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยาจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อระบบมาตรวิทยามี

บุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอ มีห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการได้รับการ

ควบคุมดีพอ ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการคลังอย่างรุนแรงนั้น ความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานที่มีความช านาญและหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา

ล้วนมีความจ าเป็นทั้งสิ้น ซึ่งในช่วงของแผนแม่บทฉบับนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ท าข้อตกลงความ

ร่ วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่ งสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี  (Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt: PTB) และองค์กรเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 

Agency: JICA) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวท าให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือและการ

สนับสนุนการด าเนินการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน

การวัดและอาคารห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการเก็บรักษามาตรฐานการวัดที่มีความแม่นย าสูง 

ตามวิธีปฏิบัติทั่วไปและโดยประวัติศาสตร์ มาตรวิทยาทางฟิสิกส์ เช่น การวัดมวล การวัด

ความยาว การวัดแรงดันไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิ เป็นสาขามาตรวิทยาพ้ืนฐานที่มักจะได้รับการพัฒนาก่อน 

ประกอบกับอุตสาหกรรมส่งออกของไทยที่มีขนาดใหญ่คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ กอปรกับมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การวัดทางไฟฟ้า มิติ กล และอุณหภูมิ ดังนั้นจึงเริ่มต้น

พัฒนามาตรวิทยาทางฟิสิกส์ในสาขาดังกล่าวก่อน 

ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สามารถสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพ่ือเป็นมาตรฐานการวัดอ้างอิงของชาติได้ในสาขาหลักของ

มาตรวิทยาฟิสิกส์ ได้แก่ มวล ความยาว แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า เวลา และอุณหภูมิ สามารถ

พัฒนาความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบได้ 424 รายการ และสามารถผลิตวัสดุอ้างอิงได้ 4 ชนิด 

โดยที่ความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบใน 4 สาขาการวัด ได้แก่ สาขาไฟฟ้า สาขามวล สาขา

ความดัน และสาขาอุณหภูมิได้รับการยอมรับให้บรรจุในภาคผนวก C ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชั่งการตวง

การวัด (International Committee for Weights and Measures: CIPM)  ซึ่งหมายความว่าผลการวัด 

หรือผลการสอบเทียบใน 4 สาขานี้ได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือในระดับสากล นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการ

ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO/IEC 

17025) จากองค์กรรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ Deutscher Kalibrierdienst (DKD) ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี และจาก International Accreditation Japan (IA Japan) ประเทศญี่ปุ่น ในขณะ

ที่การให้บริการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติก็ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
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ระหว่างประเทศ ( ISO 9001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System 

Certification Institute (Thailand): MASCI) ในด้านการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบทบาทในเวที

มาตรวิทยาระหว่างประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรมาตรวิทยาระดับ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Metrology Programme: APMP) และได้ริเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการ

ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในองค์กรดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของคณะกรรมการการชั่งการตวงการวัดระหว่างประเทศ 

(International Committee on Weights and Measures: CIPM) 

1.3. แผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: 
ขยายรากฐานและเครือข่าย 
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ได้ด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 โดยให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาความสามารถทางการวัดควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสร้างความสามารถ

สอบกลับได้ทางมาตรวิทยาจากมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสู่มาตรฐานการวัด

แห่งชาติ และการสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ใช้บริการมาตรวิทยา ความริเริ่มที่ส าคัญภายใต้แผน

แม่บทฉบับนี้คือการพัฒนามาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพ ซึ่งทวีความส าคัญขึ้นทั้งจากปัจจัย

ภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ กล่าวคือ ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นภาคการผลิตที่มี

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเป็น

ภาคการผลิตที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ในฝั่งของผู้บริโภคก็เริ่มมีความตระหนักและใส่ใจในคุณภาพชีวิต

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะมีการก าหนดมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  

ภายใต้การด าเนินการของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถพัฒนา

ความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบจ านวน 225 รายการ (ถึง พ.ศ. 2558) ได้เข้าร่วม

เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศในสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพสะสมรวมทั้งสิ้น 188 รายการ มี

ผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการสะสมรวมทั้งสิ้น 225 บทความ (ถึง พ.ศ. 2558) นอกจากนี้ 

ความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบในสาขาเคมี เวลาและความถี่ แสงและการแผ่รังสี และเสียง

ได้รับการบรรจุในภาคผนวก C ของข้อตกลงระหว่างประเทศ CIPM-MRA เพ่ิมเติมจากสาขาท่ีได้รับการ

บรรจุไปแล้วในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 จ านวนความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบที่ได้รับ

การยอมรับให้บรรจุในภาคผนวก C ของข้อตกลงระหว่างประเทศ CIPM-MRA (CMC) สะสมเมื่อสิ้นสุด

แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 คือ 197 รายการ 
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ในส่วนของการพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยาเคมีได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิงที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

การผลิตวัสดุอ้างอิงภายใต้เครื่องหมายการค้าวัสดุอ้างอิง TRM (Thailand Reference Material) และ

การเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านปริมาณสสาร (Consultative Committee on Quantity of 

Matter) ของคณะกรรมการการชั่งการตวงการวัดระหว่างประเทศ และการพัฒนาเครือข่ายมาตรวิทยา

เคมีเพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรวิทยาเคมีและชีวภาพซึ่งเป็นสาขาที่กว้างขวางและมีการประยุกต์อย่าง

หลากหลาย การจะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพจึงต้องกระท าผ่านเครือข่ายผู้พัฒนาและใช้ประโยชน์ 

นอกจากนั้นยังได้มีการมอบหมายให้สมาชิกเครือข่ายที่มีความช านาญรับผิดชอบสถาปนาและพัฒนา

มาตรฐานการวัดแห่งชาติในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ 4 องค์กร

คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 

1.4. แผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: 
ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวฒันธรรมคุณภาพ 
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 พัฒนาขึ้นเพ่ือสานต่อการด าเนินการที่ได้เริ่มต้นไว้ในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 

1 และฉบับที่ 2 โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ การผลักดันและยกระดับการใช้ประโยชน์

ระบบมาตรวิทยา รวมถึงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นเพียงพอ ที่จะ

รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 

3 เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศก าลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีการผลักดันการปฏิรูปในหลายด้านที่จะท าให้

ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาในการ

ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 จะเป็นช่วงเวลาภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติการเงินใน

สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลาย

ประเทศมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บางประเทศเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาในสภาวะดังกล่าวนี้จึงจะเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถทางการวัดที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการและความจ าเป็นของประเทศ อันเกิดจากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ และแผนอ่ืน ๆ การถ่ายทอดและส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิต การต่อยอดความใส่ใจในเรื่องคุณภาพของคนไทย

ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เพ่ือให้วัฒนธรรมนี้ยกระดับตลาดสินค้าและบริการภายในประเทศ ซึ่งจะ

เป็นแรงผลักดันให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ตลาดการค้าของไทยกลายเป็นตลาด

สินค้าและบริการคุณภาพ ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้สินค้า และสินค้าไทยเป็นสินค้านวัตกรรม

คุณภาพที่มีความสามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าคุณภาพสูง รวมทั้งสามารถแข่งขันในตลาดดังกล่าวได้ อย่างไร

ก็ตามการจะด าเนินการดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรหลักในการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ นี้ จะต้องมีความสามารถทางวิชาการ มีบุคลากรและเครื่องมือในการด าเนินการ

ที่เพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าด้านอ่ืนคือ การบูรณาการและผลักดันให้โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็น

เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ SME การพัฒนาบริการสาธารณสุข การอ านวยความ

ยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในทุกด้านที่กล่าวมาจะไม่สามารถ

ด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้หากขาดการบูรณาการกับผู้ใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น  ๆ อย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง 

กล่าวโดยสรุป แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 3 มีเป้าหมาย 5 ประการ 

ดังต่อไปนี้ 

(01) ส่งมอบความสามารถด้านการวัดที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ โดยความสามารถทางการวัดเหล่านี้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ  

 กลุ่มท่ีตอบสนองกับความต้องการที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ 

ได้แก่ความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบที่ภาคการผลิต ภาครัฐ

และภาควิชาการ ต้องการ  

 กลุ่มที่เป็นรากฐานให้แก่การพัฒนาระบบมาตรวิทยาและระบบการสอบ

กลับได้ทางมาตรวิทยาของประเทศ อันได้แก่มาตรฐานการวัดแห่งชาติที่

สอดคล้องกับนิยามใหม่ของหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ  

 กลุ่มที่เริ่มพัฒนาเพ่ือรองรับความจ าเป็นในอนาคตอันเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความต้องการของ

ผู้บริโภคในด้านคุณภาพ 

(02) สร้างสมรรถนะเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมของบริการด้านมาตรวิทยา

ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิต การค้า การคุ้มครองผู้บริโภค การ

บังคับใช้กฎหมายและการอ านวยความยุติธรรม  
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(03) ส่งมอบนวัตกรรมการวัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิตและแรงงานไทย 

(04) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและใช้วัฒนธรรมคุณภาพยกระดับคุณภาพตลาดสินค้าและ

บริการภายในประเทศ 

(05) ส่งมอบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความสามารถ

ทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ 

1.5. สถานภาพของประเทศไทย 

1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกจิ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (open economy) คือเป็น

ประเทศที่ติดต่อท าการซื้อขายสินค้าและบริการกับต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศจึงมี

บทบาทส าคัญในฐานะกลไกในการน ารายได้มาสู่ประเทศและในการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา 

การค้าระหว่างประเทศมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่าง

รวดเร็วนับตั้งแต่ พ.ศ. 2504 การค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะขาดดุลการค้า แตไ่ด้

ดุลการค้าการช าระเงิน สินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม ในขณะที่สินค้า

น าเข้าส่วนมากคือสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเหตุให้เกิดการขาดดุลการค้า โดยเฉพาะสินค้าที่

ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

แม้ว่าเศรษฐกิจและการค้าของไทยในระยะทศวรรษผ่านมาจะขยายตัวในอัตราที่สูง 

แต่อัตราการขยายตัวดังกล่าวก็ลดลงอย่างมีนัยยะ ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้า

ของโลกที่โดยทั่วไปชะลอการขยายตัว และข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้ท าให้เกิดการน า

มาตรการใหม่ ๆ มาเป็นข้อกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยใช้เหตุผลทางสุขอนามัย มาตรฐาน

สินค้าหรือสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการค้าโลกมีความเข้มข้นและท้าทายสูงขึ้น  

1.5.2. สถานภาพด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย (Gross 

domestic Expenditure on R & D: GERD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ถึง 2552 พบว่า 

GERD มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) จะพบว่า GERD/GDP ในช่วงเวลาดังกล่าว

ของประเทศไทยไม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินด้าน
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การวิจัยและพัฒนาต่องบประมาณแผ่นดินของประเทศทั้งหมดในแต่ละปีพบว่ามีแนวโน้มใน

ลักษณะเดียวกัน 

นอกจากนี้ภาวะการขาดดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทยยังคง

ด าเนินมาโดยตลอด และมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี โดยใน พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการขาด

ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยีประมาณ 211,376 ล้านบาท 

แผนภาพที ่1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD 

 

1.5.3. สถานภาพด้านสังคม 

สังคมไทยได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ตั้งแต ่พ.ศ. 2552 จากจ านวนประชากรทั้งหมด 

65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุอยู่ร้อยละ 13 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในอีก 

10 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ก าลังประสบกับภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่ าลง หรือที่

เรียกว่าภาวะการมีบุตรน้อย ในระยะยาวสังคมไทยจึงอาจประสบปัญหาหลายด้านทั้งเชิง

คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และเชิงเศรษฐกิจอันเนื่องจากการขาดแคลน

แรงงาน และประชากรวัยท างาน 



บทท่ี 1: ความน า 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 9 

1.5.4. สถานภาพด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมี

แนวโน้มเกิดถ่ีและรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างความสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน  

1.6. ความคาดหวังเม่ือส้ินสุดแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติ ระยะที ่3 มี 5 ประการดังต่อไปนี้ 

(01) ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจ าเป็นด้านการวัดของประเทศและความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในทุกมิต ิ

(02) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ 

(03) กระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้น 

(04) สังคมไทยตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นสังคมร่วมสมัยที่มี

วัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 

(05) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการปฐมภูมิเครือข่าย มีความเป็นเลิศ

ด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย และเป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

โดยได้ก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญ (key proxy indicators) เชิงปริมาณรายยุทธศาสตร์ไว้ 

ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญ จ านวน 

ย.1 จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ

ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของประเทศ  

(200 ปรับปรุง + 

100 ใหม)่ 

จ านวนวัสดุอ้างอิงรับรองที่ได้พัฒนาขึ้นจากความพร้อม

ทางด้านเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

120 รายการ 

จ านวนนวัตกรรมการวัด และ/หรือ เครื่องมือวัดต้นแบบที่

ได้รับการพัฒนาเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

40 รายการ 

ย.2 จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

เว็บไซต์ BIPM (CMC) 

136 รายการ 

จ านวนมาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่บุคลากรด้าน

มาตรวิทยามีส่วนร่วมในการก าหนดหรือพิจารณา 

6 ฉบับ 

ย.3 จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือน า

นวัตกรรม/ ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

50 ราย 

จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านมาตร

วิทยา 

500 คน 

ย.4 กิจกรรมบูรณาการเพ่ืองานภาคสาธารณะ 40 กิจกรรม 

คู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (good practice guide) / วิธีการทวน

สอบเครื่องมือ 

25 ฉบับ 

ย.5 ขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิที่ได้รับการพัฒนา 12 รายการ 

จ านวนบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ 30 บทความต่อปี 
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บทที ่2:  การวเิคราะห์สถานภาพ 

2.1. สถานภาพโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศไทย 
เมื่อกล่าวถึงคุณภาพ ย่อมหมายถึงความเป็นไปตามข้อก าหนดจ าเพาะของผลิตภัณฑ์และ

บริการได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานระดับประเทศ (national standard) เช่น มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ 

(international standard) เช่น มาตรฐานซึ่งก าหนดโดย International Organization for Standardization 

(ISO) หรือ European Committee for Standardization (CEN) 

การแสดงข้อมูลโภชนาการบนสลากที่ปรากฏอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของอาหาร เป็นตัวอย่างที่ดี

อันหนึ่งในการแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการทดสอบ และการใช้เครื่องมือตรวจวัด

ทดสอบที่ได้รับการยืนยันว่ารายงานผลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นจริงจะช่วยท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ

ในความปลอดภัย น าไปสู่สังคมคุณภาพท่ีผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

กลไกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดกระบวนการเชื่อมโยงการท างานระหว่างองค์ประกอบ

ภายใต้โครงสร้างที่เรียกว่า โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure: QI) ความเชื่อมโยงนี้

จะท าให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 

(product and service value chain) และเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าระดับประเทศไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก 

(global value chain) 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นกรอบโครงสร้างเชิงองค์กร ที่ประกอบด้วย

หน่วยมาตรวิทยา (National Metrology Institute: NMI) หน่วยมาตรฐาน (Standard Body: SB) 

หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง (Inspection Body: IB 

/Certification Body: CB) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration Laboratory) ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

(Testing Laboratory) และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analysis Laboratory) ท างานร่วมกัน “เพื่อ

แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีข้อก าหนดจ าเพาะตามที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น

ข้อก าหนดจ าเพาะในลักษณะบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้น หรือเป็นข้อก าหนดจ าเพาะตามความ

ต้องการของตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและผ่านการตรวจสอบภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

คุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับ ย่อมสามารถเข้าสู่ตลาดของอีกประเทศหนึ่งได้โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ า จึง

เป็นการอ านวยความสะดวกเชิงการค้า รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการตรวจสอบซ้ าอีกด้วย 
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2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศไทย 
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศสามารถขยายความองค์ประกอบได้ดังนี้ 

2.2.1. หน่วยงานด้านการมาตรฐาน 

หมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และก าหนดมาตรฐานเชิงเอกสารต่าง ๆ 

อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการบริการ รวมไปถึงมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต 

บุคลากร  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ ตัวอย่างหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก ากับ 

ดูแลมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก ากับ ดูแลด้าน

อาหารและยา และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  ก ากับ ดูแล

ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เป็นต้น 

2.2.2. หน่วยงานด้านมาตรวทิยา 

เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาและดูแลรักษาระบบมาตรวิทยาของประเทศ 

โดยมีหน้าที่หลักในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิงรับรอง ที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการสร้างสายโซ่ของการสอบกลับได้ทางการวัดในทุกแขนงไปยังระบบ

หน่วยวัดระหว่างประเทศ เพ่ือให้ผลการวัดของทุกหน่วยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้และได้รับการยอมรับ

ร่วมกัน โดยประเทศไทยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล

ระบบมาตรวิทยา และมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (designated institute) ในสาขาเฉพาะ  

2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน 

การรับรองระบบงาน หมายถึง การยอมรับอย่างเป็นทางการว่า หน่วยตรวจ/หน่วย

รับรอง หรือห้องปฏิบัติการ มีความสามารถ (competence) ในการตรวจสอบและรับรอง

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  การรับรอง

ระบบงานหน่วยตรวจ การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation 

Council: NAC) โดยมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ คือ การก าหนดนโยบายและมาตรการในการ

ด าเนินการด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับระหว่างประเทศและมี
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ความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยรับรองระบบงาน 4 

องค์กร ได้แก่  

(ก) ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Office of 

National Accreditation Council: ONAC)  

(ข) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(ค) ส านักรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ  

(ง) ส านักมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) 

2.2.4. หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง 

หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจความเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะหรือ

ข้อก าหนดทั่วไปในกระบวนการผลิตซึ่งอาจด าเนินการโดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิต โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยบุคคลที่สาม รายงานผลการตรวจสอบหรือ

ใบรับรองผลการตรวจสอบอาจใช้ในกระบวนการพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์  

หน่วยรับรอง คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจความเป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์หรือข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ด าเนินการโดย

หน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

2.2.5. ห้องปฏบิัติการ 

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบ ท าหน้าที่ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และรายงานผลเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน

ความเป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ การรายงานผลจะเป็นที่ ยอมรับ 

น่าเชื่อถือและไม่ต้องน ากลับไปทดสอบซ้ าที่ปลายทางก็ต่อเมื่อห้องปฏิบัติการได้น าเอา

มาตรฐานระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการในสาขานั้น ๆ ไปปฏิบัติและได้รับการรับรอง

ความสามารถโดยหน่วยรับรองระบบงาน เช่น การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ISO 15189 และ ISO 17034 เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการมีภารกิจร่วมกันในการเป็นผู้ถ่ายทอด

ความถูกต้องของการวัดจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติสู่ผู้ใช้งานที่มีความจ าเป็นต่อการยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือการแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
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ดังนั้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ จะเกิดประสิทธิผลเพ่ือรองรับการแข่งขันในตลาดโลกได้

ก็ต่อเมื่อ องค์ประกอบเหล่านี้ท างานสอดคล้องร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ หากองค์ประกอบบางส่วนไม่เข้มแข็งเพียงพอ หรือท างานไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบอ่ืน 

ย่อมส่งผลให้โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพไม่สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ 

แผนภาพที ่2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย 
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2.3. ระบบมาตรวทิยาของประเทศไทย 
มาตรวิทยา ศาสตร์แห่งการวัด เป็นเครื่องมือในการยืนยันความแม่นย า (accuracy) และความ

เที่ยงตรง (precision) ของการรายงานผลการวัด  ระบบมาตรวิทยานับเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญและ

จ าเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นในผลการวัดและทดสอบ หัวใจส าคัญของระบบมาตรวิทยาคือการ

สถาปนา ธ ารงรักษามาตรฐานการวัด  (measurement standard) และการพัฒนาวัสดุ อ้างอิง 

(reference material) และการถ่ายทอดค่าของปริมาณต่าง ๆ จากมาตรฐานการวัดสู่เครื่องมือระดับ

ใช้งานและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการสอบเทียบ 

(calibration) และการทวนสอบ (verification) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการวัดและการทดสอบใน

กระบวนการผลิต ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามข้อก าหนดจ าเพาะ (specifications)  โดย

กลไกดังกล่าวนี้ เป็นที่รู้จักภายใต้ค าจ ากัดความทางมาตรวิทยาว่า การสอบกลับได้ทางการวัด 

(measurement traceability) ซึ่งหมายถึงสมบัติของผลการวัดที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐาน สามารถ

เชื่อมโยงความถูกต้องของการวัดสู่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Unit: 

SI) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับระดับสากลในการจ ากัดความหน่วยวัดที่สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้

บรรยายลักษณะหรือสมบัติของวัตถุหรือปรากฏการณ์ อันน าไปสู่ผลลัพธ์ส าคัญคือ การท าให้เกิดความ

เข้ากันได้ (compatibility) ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตจากต่างผู้ผลิตและต่างสถานที่ ตัวอย่างที่

เด่นชัดหนึ่ง ได้แก่ กรณีที่กองทัพเรือไทย ประสบความส าเร็จในการทดลองยิงจรวด ESSM ที่ผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเรือรบที่ต่อโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และใช้ระบบเรดาร์ที่ผลิต

โดยประเทศสวีเดน ซึ่งหากระบบมาตรวิทยาของประเทศเหล่านี้ รวมถึงของประเทศไทยไม่ได้มาตรฐาน

เดียวกัน ความส าเร็จเช่นนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได ้

การสถาปนา ดูแลรักษา และใช้งานมาตรฐานการวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

(national measurement standards) ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดของประเทศนั้น ต้องอาศัยการควบคุม

สภาวะแวดล้อม อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ การสั่นสะเทือน ฯลฯ ที่เข้มงวด และ

บุคลากรมาตรวิทยาที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางการวัด ซึ่งน าไปสู่ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบมาตรวิทยาของประเทศเข้มแข็ ง เป็นที่พ่ึงพา

ทางการวัดของประเทศและเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ระบบการวัดแห่งชาติของประเทศไทยเป็นระบบที่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ 3 ด้านดังนี้ 

2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย 

ระบบมาตรวิทยาประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านนโยบาย 2 ประเภทดังนี้ 

2.3.1.(ก) มาตรวทิยาเชิงกฎหมาย (legal metrology) 

องค์ประกอบประเภทนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือก ากับดูแลความเป็น

ธรรมในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาด ประเทศไทย ได้ มีการตรา

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ 2542  โดยได้มอบอ านาจ บทบาท หน้าที่ 

ใหแ้ก่ส านักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

2.3.1.(ข) มาตรวทิยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology) 

องค์ประกอบประเภทนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ของประเทศ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ด้านการวัดเป็นกลไกส าคัญในการด าเนิน

นโยบาย  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 

ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย และ

ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกรอบพันธกิจของพระราชบัญญัติ และมีสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่

ด าเนินงานเชิงปฏิบัติ  

2.3.2. องค์ประกอบด้านพนัธกจิ 

พันธกิจหลักของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การถ่ายทอดความถูกต้องของการวัด

จากมาตรฐานการวัดแห่งชาติที่รักษาไว้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่มาตรฐานการวัด

อ้างอิง มาตรฐานใช้งาน เครื่องมือวัดภาคสนาม เครื่องมือวัดในการควบคุมคุณภาพ และ

ท้ายสุดคือผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผู้ผลิตน าเสนอต่อผู้บริโภคหรือหน่วยงานรัฐใช้ในการ

คุ้มครองผู้บริโภค  การด าเนินพันธกิจให้ส าเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

2.3.2.(ก) เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ 

น าโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ท าหน้าที่รักษามาตรฐานการวัด

แห่งชาติในสาขาฟิสิกส์ เคมีและชีวภาพ อนึ่งมีสาขาการวัดบางสาขาที่ต้องการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีหน่วยงานอ่ืนในประเทศที่มีขีดความสามารถ
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ทางการวัดเฉพาะทางนั้น ๆ อย่างเพียงพอแล้ว  สถาบันจึงได้มอบหมายให้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น ท าหน้าที่ในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการวัด

แห่งชาติในสาขาเฉพาะนั้น  โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แยกตาม

สาขาการวัดที่มอบหมาย ดังนี้  

01) ห้องปฏิบัติการรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้รับการ

มอบหมายในสาขาการวัดกัมมันต์ (activity measurement) 

ของรังสีก่อไอออน (ionizing radiation) 

02) ห้องปฏิบัติการรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ได้รับการมอบหมายในสาขาการวัดปริมาณรังสีที่

ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค (radiotherapy dosimetry, 

brachytherapy dosimetry, diagnostic radiology dosimetry) 

03) ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายในสาขาการวัด

ดีเอ็นเอในอาหารและสารฆ่าแมลงตกค้างในอาหาร 

04) โปรแกรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการมอบหมายใน

สาขาการวัดสารก่อพลาสติกในอาหารและวัสดุที่สัมผัสอาหาร 

(plasticizers in food and food-contacting material) 

05) โปรแกรมเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้รับการมอบหมายในสาขาการวัดสารหน่วง

การติดไฟแบบเติมเฮโลเจนในพลาสติก (halogenated flame 

retardants in plastics) 

06) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการมอบหมายในสาขาการวัด

สารกันบูดในเครื่องปรุงรสอาหาร (food preservatives in 

seasonings and condiments) 
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2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ  

ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชนที่

รักษามาตรฐานการวัดอ้างอิงที่ ได้รับการถ่ายทอดค่าความถูกต้องมาจาก

ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ  และให้บริการสอบเทียบเพื่อถ่ายค่าความถูกต้องทางการวัด

ไปยังมาตรฐานใช้งานของห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงาน หรือโรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ ได้แก่  

 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ 

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในหน่วยงาน ภาคการผลิต

และบริการ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ท าหน้าที่รักษามาตรฐานการวัด

ใช้งาน 

2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์ 

ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบมาตรวิทยาของประเทศ โดยหลัก คือ

ภาคการผลิตและบริการที่ต้องการยืนยันความเป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผ่านเครื่องมือตรวจ วัด ทดสอบ ที่ได้รับการสอบเทียบและสอบกลับได้ไปยังสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ เพ่ือลดการตรวจและทดสอบซ้ าจากผู้รับปลายทาง  อนึ่งกิจกรรมการวัดนั้นเกี่ยวพัน

กับทุกภาคส่วน ดังนั้นภาคส่วนอ่ืน เช่น ภาคประชาชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา ก็ถือว่าเป็น

องค์ประกอบในด้านนี้ด้วยเช่นกัน 
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แผนภาพที ่3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของ

ต่างประเทศ 

 

แผนภาพที ่4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 

• มาตรฐานการวัดแห่งชาติ

• มาตรฐานการวัด
ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

• มาตรฐานการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ /
มาตรฐานการวัดของบริษัทผู้ผลิต

• เคร่ืองมือวัดในโรงงาน
อุตสาหกรรม

• ผลิตภัณฑ์
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2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวทิยา 
ระบบมาตรวิทยามีความส าคัญต่อประเทศโดยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีบทบาทที่

ส าคัญในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลอีกท้ังยังมีส่วนในการสนับสนุนให้

เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปบทบาทของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติในภาคส่วนต่าง ๆ โดยสังเขปได้ดังนี้ 

2.4.1. ภาคเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยามาจากการที่กิจกรรมทาง

อุตสาหกรรมทั้งหมดต้องพ่ึงพาการวัดที่แม่นย า และเชื่อถือได้ในกระบวนการผลิตในทุก

ขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยการผลิตและการตลาด โดยกิจกรรมการวัดถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย

ให้ผู้ผลิตสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation) และช่วยลด

ต้นทุนธุรกรรม (transaction cost) ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ดังนั้น การพัฒนาการวัดจึงมี

บทบาทส าคัญในการสนับสนุนและก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากการวัดจะ

ส่งผลกระทบทางตรงในระดับอุตสาหกรรมแล้วระบบมาตรวิทยานั้นสามารถก่อให้เกิด 

คลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยี (technology cluster) ที่ช่วยให้ประเทศพัฒนาความช านาญพิเศษ 

(specialization) ในอุตสาหกรรมที่ล้ าสมัยได้โดยคลัสเตอร์ดังกล่าวสามารถสร้างความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันและช่วยส่งเสริมการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 

ส าหรับบทบาทของระบบมาตรวิทยาต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เช่น การ

พัฒนาระบบการวัด การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการวัด เพ่ือใช้กับภาคอุตสาหกรรม 

น าไปสู่การลดอัตราการสูญเสียเงินตราให้แก่ต่างประเทศในการน าเข้าเทคโนโลยีทางการวัด 

และ/หรือ ส่งเครื่องมือไปสอบเทียบต่างประเทศ เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน

ส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น การผลิตเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน (standard torque transducer) 

และเครื่องวัดความเรียบผิว (surface flatness measurement machine) รวมถึงการทวน

สอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบใยแก้วน าแสงในอุตสาหกรรมแก้ว เป็นต้น 

นอกจากนี้มาตรวิทยายังมีบทบาทส าคัญในการร่วมเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการเพ่ิมทักษะ

ฝีมือแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย 

และการควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติ 
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2.4.2. ภาคพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

ระบบมาตรวิทยายังมีบทบาทในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ มีการ

ถ่ายทอดความรู้และน าระบบมาตรวิทยามาเป็นตัวช่วยส าคัญในการประหยัดพลังงานและการ

พัฒนาพลังงานทดแทนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาพลังงาน

ด้านชีวมวล เช่น การน าเอาความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ มาประยุกต์ใช้กับ

อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง ท าให้ลดอัตราการใช้พลังงานที่มากเกินความจ าเป็น หรือ 

การพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพ่ือตรวจสอบไบโอเอทานอล เป็นต้น  

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม

ควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเฝ้าระวังมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งภัยธรรมชาติ  ตัวอย่างโครงการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเฝ้าระวังมลพิษ

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดท าคู่มือส าหรับการวัดระดับ

ความดังเสียงของยานพาหนะทางบก พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีวิธีการในการวัดที่เป็นมาตรฐานและมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเสียง ก่อให้เกิดความม่ันใจในผลการวัดที่ถูกต้อง ดังนั้น

เมื่อมีการตรวจวัดและคัดกรองระดับความดังเสียงจากยานพาหนะทางบกด้วยวิธีการวัด

มาตรฐาน และได้ผลการวัดที่ถูกต้องดังกล่าว จึงท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดกรองยานพาหนะ

ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียง และมีมาตรการในการป้องปรามและห้ามใช้ยานพาหนะ

ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียงที่ลดน้อยลงในท้องถนน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ ในการตรวจจับควันด าจากยานพาหนะทางบก 

ส่งผลให้การตรวจสภาพยานพาหนะทางบกมีประสิทธิภาพในท านองเดียวกันกับการตรวจวัด

ระดับเสียงจากยานพาหนะ ส าหรับการตรวจจับควันด าจากยานพาหนะ สามารถน าไปสู่การลด

มลพิษที่เป็นควันด าและไอเสีย บนท้องถนน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยัง

มีโครงการบูรณาการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรม

ทรัพยากรธรณี และกรมชลประทาน ในการจัดท าร่างคู่มือมาตรฐานส าหรับการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ใช้อยู่

ภายในประเทศไทย ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือนภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 
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2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน 

นอกเหนือจากการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว  ระบบมาตรวิทยายังมี

ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกด้วย ซึ่งคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ที่

ระบบมาตรวิทยามีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้าน

สาธารณสุข และด้านอ่ืน ๆ เช่น การป้องกันประเทศ 

แผนภาพที ่5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของระบบมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตคือบทบาทในการ

สนับสนุนการก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากการมีกรอบด้านการวัด

ท าให้ผู้ก ากับดูแลสามารถก าหนดมาตรการและสามารถตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎที่วางไว้หรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น สารเคมีชนิดหนึ่งเป็นพิษต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

เครื่องมือวัดท าให้สามารถวัดปริมาณสารเคมีชนิดนั้นในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ การก ากับดูแล

ทางเทคนิคด้วยการก าหนดมาตรฐานสามารถก าหนดให้สินค้าต่าง ๆ มีสารเคมีชนิดนั้นไม่เกิน

ระดับอันตรายได้ และการตรวจสอบรับรองท าให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานข้อก าหนดด้านสารเคมีชนิดนั้น นอกจากนี้ การวัดที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต 

มีอีกหลายอย่างเช่น 

(ก) การส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการ

วินิจฉัยโรคและการบ าบัดโรค 

(ข) การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย (fair trading) 

(ค) การท าให้มั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

การพฒันา
คณุภาพชีวิตด้วย
ระบบมาตรวิทยา

การคุ้มครองทาง
การค้าและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สขุภาพและความ
ปลอดภยั

การอ านวยความ
ยตุิธรรมและบงัคบั

ใช้กฎหมาย



บทท่ี 2: การวเิคราะห์สถานภาพ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 23 

(ง) การท าให้มั่นใจในมาตรฐานเวลานานาชาติเ พ่ือให้การสื่อสารมีความ

น่าเชื่อถือและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

จากบทบาทของระบบมาตรวิทยาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ระบบมาตรวิทยาเป็น

หนึ่งในกลไกหลักของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.5. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 นี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในทุกภาคส่วน  เพ่ือน ามาจัดท าเป็นเมตริกวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 

อันเกิดจากปัจจัยภายใน และ โอกาสภัยคุกคาม อันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (Strength 

Weakness Opportunity Threat Analysis: SWOT) โดยก าหนดมุมมองในการประเมินแบบสมดุล 

(Balance Score Card: BSC) ดังนี้ 

(01) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development) 

(02) มุมมองด้านกระบวนการและนโยบาย (Processes and Policies) 

(03) มุมมองด้านการเงินและเศรษฐกิจ (Finance and Economy) 

(04) มุมมองด้านหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partners and Stakeholders) 

2.5.1. บริบทภายนอก 

โอกาส และภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของระบบมาตรวิทยาสามารถ

สรุปไดดั้งต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้าน โอกาส ภัยคุกคาม 

การพัฒนา  การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐานกระตุ้นและเปิด
โอกาสให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรวิทยาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 การพยากรณ์ภัยพิบัติ การสร้างแบบจ าลอง
สภาพภูมิอากาศและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
ต้องใช้ข้อมูลการตรวจวัดมลพิษ และติดตาม
การเคลื่อนย้ายมลพิษ รวมทั้งการเฝ้าสังเกต
ภัยพิบัติที่แม่นย าและเที่ยงตรง และการเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

 ความเข้าใจว่ามาตรวิทยาคือการสอบเทียบ
ท าให้เกิดความคาดหวังที่ไม่ถูกต้อง 
จ ากัดบทบาท และการพัฒนามาตรวิทยา  

 ภั ยพิ บั ติ  และ โ รคระบาด  ที่ ต้ อ ง
ด าเนินการแก้ไขในทันที 

นโยบาย  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายจะท า
ให้เกิดความต้องการใช้มาตรฐานการวัดและ
การทดสอบจ านวนมาก  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิด
ความต้องการใช้มาตรวิทยาไปก าหนด
มาตรฐานเพื่อลดความขัดแย้ง หรือข้อ
กล่าวหาเรื่องการกีดกันทางการค้า 

 นโยบายภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ทางการเมืองและการ
ปกครองส่งผลกระทบต่อนโยบายด้าน
มาตรวิทยาของประเทศ 

เศรษฐกิจ  ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะแก่การ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ ตลาดยังคงมี
แนวโน้มการเติบโตที่ดี  

 มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัด
ทั้งหมดต้องน าเข้าจากต่างประเทศ มี
ร า ค า สู ง แล ะมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา ร
บ ารุงรักษาสูง  

 รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ง
พัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ
ให้เข้มแข็ง เพื่อดึงดูดการลงทุนและ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
AEC 

 การเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้สัดส่วน
ของประชากรวัยท างานต่อวัยพึ่งพา
ลดลง 

ผู้มีส่วนได้เสีย  ประเทศไทยมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริ โภค เช่น พ.ร .บ . 
เครื่องมือแพทย์  

 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการ
ก าหนดมาตรฐานล่ าช้ าและการ
ตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐาน
เ พื่ อ คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ใ ช้
เทคโนโลยีและสมรรถนะของผู้ตรวจ
ระดับสูง หลายครั้งจึงไม่ทันการณ์และ
ไม่สามารถบังคับใช้ได้  
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2.5.2. บริบทภายใน 

ภายใต้เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์นี้ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และการจะเป็นเช่นนั้นได้นั้น  

หมายความว่าองค์ประกอบทุกหน่วยของ NQI นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวม

ไปถึงระบบมาตรวิทยา 

ใน พ.ศ. 2542 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย

การชั่งการตวงการวัด (International Committee for Weights and Measures: CIPM) 

ซึ่งภายใต้บริบทของ CIPM MRA นั้น มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันของ

มาตรฐานการวัดแห่งชาติที่รักษาโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของแต่ละประเทศและเพ่ือให้

เกิดการยอมรับในใบรายงานผลการสอบเทียบที่ออกโดยสถาบันมาตรวิทยาของประเทศที่ได้

ลงนาม ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ว่า สถาบันมาตรวิทยาต้องพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

ด าเนินการถ่ายถอดค่าการวัดจากมาตรฐานแห่งชาติสู่มาตรฐานและเครื่องมือวัดระดับรองลงไป 

ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และแสดงความสามารถทางการวัด

ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในระดับภูมิภาค และ/หรือ ระดับ

ระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขทั้งสามแล้ว  ผลส าเร็จที่ได้รับคือรายการ

ความสามารถทางการวัด (Calibration Measurement Capability: CMC) จะได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ BIPM  

มาตรฐานการวัดแห่งชาติและวัสดุอ้างอิงที่พัฒนาและสถาปนาขึ้นโดยสถาบันมาตรวทิยา

แห่งชาติ เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างห่วงโซ่ของการสอบกลับได้ทางการวัดในทุกแขนงไป

ยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดค่าความถูกต้องในการวัดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

ผ่านการบริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทุติยภูมิ

ภายในประเทศ และสนับสนุนขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทุติยภูมิ ให้มีจ านวนและความสามารถในการวัดที่เพ่ิมมากขึ้น

เรื่อย ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จากจ านวน

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและจ านวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทุติยภูมิภายในประเทศ

ที่รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังแสดงตารางใน

หน้าถัดไป  
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แผนภาพที ่6 จ านวน CMC ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-

2558 

ข้อมูล ณ 
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 

17025 (แห่ง) 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ 
ทีไ่ด้รับการรับรอง ISO/IEC 

17025 (แห่ง) 
มิถุนายน 2552 80 159 

กันยายน 2553 97 181 

พฤษภาคม 2555 108 204 

เมษายน 2556 134 225 

สิงหาคม 2557 134 557 

มิถุนายน 2558 160 615 
ที่มา: ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

นอกจากนี้สถาบันยังร่วมกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมในการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการสนับสนุนพนักงานของ

สถาบันเพื่อร่วมเข้าเป็นผู้ตรวจประเมินในการให้การรับรองมาตรฐานระบบงานอีกด้วย  

จุดแข็ง และจุดอ่อนของระบบมาตรวิทยาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4  และมี

รายละเอียดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฏในภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

การเรียนรู้  ระบบมาตรวิทยามีสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติที่ มีศักยภาพในการพัฒนา
ความสามารถด้านการวัด  

 ระบบมาตรวิทยามีทรัพยากรบุคคลและ
เครือข่ายพันธมิตรที่พร้อมและมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยา  

 ระบบมาตรวิทยาไม่มีการวิจัยและ
พัฒนาข้ามสาขามาตรวิทยาที่ เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการ  พ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ และให้กรอบการ
ด าเนินการพัฒนาระบบมาตรวิทยาไว้
ครบถ้วน  

 การด าเนินงานพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติที่ผ่านมายังคงขาดกระบวนการ
ค้นหาความจ าเป็น และความต้องการ
ด้านมาตรวิทยาของภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ภารกิจที่เหมาะสม  

 การประสานงานระหว่างเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิไม่ชัดเจนและไม่
เป็นระบบ  

 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพไม่มีกลไก
และกระบวนการท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน NQI  

 ระบบมาตรวิทยาขาดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และไม่มีเวทีวิชาการด้านมาตร
วิทยาที่ชัดเจนและสม่ าเสมอ  

การเงินและ
เศรษฐกิจ 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาระบบมาตรวิทยา
และการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและ
สอบเทียบได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีในการด าเนินงาน  

 การจัดสรรงบประมาณเพื่ อพัฒนา
มาตรฐานการวั ดแ ห่ งชาติ และขีด
ความสามารถทางการวัดของประเทศไม่
สม่ าเสมอ ท าให้การพัฒนาขาดความ
ต่อเนื่อง  

 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านมาตรวิทยา
ของภาครัฐ  

ผู้มีส่วนได้เสีย  เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับระบบมาตรวิทยา
มีอยู่ในหลายระดับและหลายรูปแบบ 
เช่น ชมรมมาตรวิทยา  สมาคมมาตรวิทยา
แห่งประเทศไทย  

 องค์กรด้ านมาตรวิทยามีพันธมิ ตร
ต่างประเทศที่เข้มแข็งด้านวิชาการและ
ความเชื่อมโยงกับแหล่งทุน  

 ไม่มีเครือข่าย NQI ที่เป็นรูปธรรม  
 ยังมีผู้เกี่ยวข้องไม่ครบทุกภาคส่วน เช่น 

ภาควิจัย ภาคการศึกษา  
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2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวทิยา 
นับแต่ก่อตั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในวันที่ 1 มิถุนายน 2541 สถาบันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ

ภารกิจในฐานะผู้น าหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ  โดยการเป็นผู้ถ่ายทอดความ

ถูกต้องของการวัดจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติที่รักษาไว้สู่ผู้ใช้งานที่มีความจ าเป็นต่อการยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือการแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศก็ยังไม่สามารถครอบคลุมความต้องการการสอบกลับได้

ของการวัดทุกสาขาการวัด อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางด้านจ านวนและความสามารถของบุคลากร 

งบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สถาบันจ าเป็นที่จะต้องปรับบทบาทและ

มีกลยุทธ์ในการเร่งสร้างความสามารถ สร้างผลกระทบที่รับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ความเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ใน 17 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ

การสร้างความสอบกลับได้ทางการวัดที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้วยการใช้องค์ความรู้และ

ประสบการณ์จากบุคลากรรุ่นบุกเบิกและการสร้างพันธมิตรกับสถาบันมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิก กอปรกับสถาบันได้รับจัดสรรทุนจากภาครัฐส่งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันไปศึกษา

และปฏิบัติงานกับสถาบันมาตรวิทยาที่เป็นที่ยอมรับต่างประเทศ และได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ

จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย ท าให้นักมาตรวิทยาของสถาบันมี

ความสามารถในการสถาปนา รักษา และถ่ายทอดมาตรฐานการวัดสู่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และ

สามารถขจัดปัญหาในการน าเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบของภาคการผลิตไปสอบเทียบยังหน่วยงาน

ต่างประเทศ  สถาบันจึงก้าวมาถึงจุดที่ได้รับการยอมรับในประเทศในความเป็นองค์กรหลักด้านการวัด 

และได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศว่าเป็นกรณีศึกษาส าหรับสถาบันมาตรวิทยาใหม่ที่พัฒนาได้

อย่างรวดเร็วและรักษาระดับความสามารถได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา  แม้กระนั้นก็ตามความเปลี่ยนแปลง

ที่มีนัยส าคัญของสถาบันที่มิอาจมองข้ามได้แก่ บุคลากรรุ่นเก่าที่ก าลังสิ้นสุดระยะเวลาการท างาน และ

บุคลากรรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาและทยอยเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน จึงเป็นช่องว่างของความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ส าหรับการปฏิบัติงานจริง และการแก้ไข ตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการที่แท้จริง

ของประเทศ จึงถือเป็นความท้าทายของสถาบันประการหนึ่ง 

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความสามารถเดิมที่ยังคงต้องรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง 

และความสามารถใหม่ที่ต้องเร่งสร้างให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนั้น สิ่งที่สถาบันยังต้องเผชิญ

และต้องทบทวนบริบทขององค์กรอาจประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้  
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2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้  

ภายหลังจากการเร่งสร้างความสามารถทางการวัดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศแล้ว สิ่งที่นักมาตรวิทยารุ่นใหม่ต้องมุ่งสร้างคือการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม  เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐที่มิได้สูญเปล่า

จากการพัฒนาระบบมาตรวิทยาอันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเพ่ิมศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศ  

2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวดัแห่งชาติให้ครอบคลมุ
อตุสาหกรรมใหม่ 
การที่จะผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 

โดยการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  อาทิการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลักดันให้

เกิดอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิ งชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอ่ืน ๆ สถาบันต้องเร่งสถาปนามาตรฐานการวัดในส่วน

ที่รองรับพารามิเตอร์ใหม่ ๆ อันจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเหล่านั้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความ

เข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตรวิทยาเพ่ือสร้างความสามารถสอบกลับได้ของการ

วัดนั้น ๆ 

2.6.3. ความท้าท้ายในการท าให้สังคมเป็นสังคมทีต่ระหนักด้านคุณภาพ  

การท าให้มาตรวิทยาเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวัน ทั้งในบทบาทของการชั่งการตวง

การวัด เพ่ือการค้าขายที่เป็นธรรม การใช้มาตรฐานของเวลาในการติดต่อ การลงทุน และการท า

ให้ภาคสังคมตระหนัก เข้าใจ และน ามาตรวิทยาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการค านึงถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์และบริการก่อนการตัดสินใจ  เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจ และให้

ความรู้ ตลอดจนการน านวัตกรรมการวัดไปเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ในการให้ผลที่ถูกต้องล้วนเป็นความท้าทายที่ต้องท าให้เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
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2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน 

องค์ประกอบส าคัญยิ่งที่ท าให้สถาบันบรรลุเป้าประสงค์และเป็นที่พ่ึงพิงทางการวัด

ของประเทศได้อย่างสมบูรณ์คือ ทรัพยากรทางการเงิน  การลงทุนจากภาครัฐในการจัดหา

มาตรฐานการวัดแห่งชาติเพ่ือให้สถาบันสร้างผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวใจ

ของการท างานของสถาบัน ประเด็นความท้าทายทางการเงินของสถาบัน ได้แก่ การสร้าง

ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น การแสดงความคุ้มค่าในการลงทุน และแสดงผลงานอย่างเป็น

รูปธรรมต่อแหล่งทุน ในขณะเดียวกันสถาบันก็ต้องเร่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร

ภายในองค์กรด้วย นอกเหนือจาการลงทุนจากภาครัฐแล้วสถาบันยังต้องพยายามหาแหล่งทุนอ่ืน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลีย่นทศันคติและการรับรู้ของบุคลากร 

ความท้าทายอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น จะท าให้เกิดผลส าเร็จไม่ได้ หากยังไม่มี

กลไกใดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานเป็นทีมที่มองผลส าเร็จ

ร่วมกัน  อันได้แก่การบูรณาการทางวิชาการในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง การประสานกันระหว่าง

หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน การปรับกระบวนการภายในให้สอดคล้องเป็น

ปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของประเทศ การมีทัศนคติการท างานในเชิงรุก

มากกว่าบทบาทเชิงรับ การน าเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
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บทที ่3:  วสัิยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

3.1. วสัิยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย ที่ก าหนด

ร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทั้งหมดภายใต้ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาไว้ ดังนี้ 

ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศที่

เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทย

สู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2. พนัธกจิ (Mission) 
เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนแม่บทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงมีการก าหนดพันธกิจของแผนแม่บทฯ  

ดังต่อไปนี้   

(01) จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ 

(02) สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบใน

ประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(03) บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ

ในระหว่างประเทศ 

(04) พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพ่ือน าไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถ

ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆภายในประเทศ 

(05) สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้า

และผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ส่งผลให้สถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ กล่าวคือ สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติด าเนินการพัฒนาความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบจนสามารถให้บริการสอบเทียบที่

ได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและบริการวิชาการทางมาตรวิทยาแก่ภาคอุตสาหกรรม

ในระยะแรก และขยายไปสู่ภาคส่วนอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวางขึ้นตามล าดับ จ านวนห้องปฏิบัติการสอบ

เทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตาม 

ISO/IEC 17025 เพ่ิมขึ้นมากกว่า 8 เท่า ซึ่งท าให้ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศได้รับการ

รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  ISO 14001  ISO 16949  ISO 13485 และมาตรฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมสูงขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศไทยสูงขึ้นและมูลค่าการส่ งออกเพ่ิมขึ้น 

ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลให้เกิดการลงทุน หรือขยายการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี

สูงขึ้น โดยเห็นได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ในช่วง 15 ปีที่

ผ่านมา ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่า จุดแข็งของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในปัจจุบันคือการมีความสามารถ

ทางการวัดและความสามารถทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีบุคลากรที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ดีพอสมควร แต่ยังขาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในเวทีวิชาการมาตรวิทยาระดับภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศ นอกจากนั้นเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาก็มีความเข้มแข็งพอควรในการ

แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการและเทคนิคทางมาตรวิทยา อย่างไรก็ตาม กิจกรรมภายใต้

เครือข่ายดังกล่าวนี้ยังจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายนี้ให้มีกิจกรรมกว้างขวางขึ้น หรือพัฒนา

เครือข่ายใหม่ที่จะท างานร่วมกันในการประยุกต์มาตรวิทยา เพ่ือตอบโจทย์ที่กว้างขวางกว่าการพัฒนา

วิชาการและเทคนิคทางมาตรวิทยา 

ในขณะเดียวกันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายประการที่ก าลังส่งผลกระทบต่อสภาพการเมืองและเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันและอนาคต เช่น การรวมตัวเป็นเขตเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคลื่อนเข้า

สู่สังคมสูงวัยในประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งการเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐานในระบบ

หน่วยระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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นอกเหนือไปจากนี้ การด าเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ผ่านมายัง

แสดงให้เห็นด้วยว่ากระบวนการท างานที่ผ่านมามีข้อจ ากัด ความท้าทายและภัยคุกคามต่อการพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติอีกหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุงและแก้ไข เช่น การมีพันธกิจที่

หลากหลาย การได้รับงบประมาณที่จ ากัดและไม่มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาอย่าง

สม่ าเสมอ ส่งผลให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด าเนินงานไม่เต็มศักยภาพ และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

ยังไมมี่ความเข้มแข็งและทันสมัยทัดเทียมประเทศชั้นน า นอกจากนี้การท างานเชิงบูรณาการร่วมกับภาค

ส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ ท า

ให้การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ งานวิจัย พัฒนา และ

สร้างนวัตกรรมยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้มาตรวิทยายังเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (NQI) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งที่มีความสามารถและมีความ

เข้มแข็ง แต่ในภาพรวมของ NQI ของประเทศกลับพบว่าขาดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิด

ปัญหาทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทะลักเข้ามาของสินค้าด้อยคุณภาพ และ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกที่ไม่เพ่ิมขึ้นเท่าที่ควร เป็นต้น 

ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องทบทวนและปรับกระบวนการด าเนินงานให้

สามารถยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่

ยั่งยืนให้ได้ โดยมุ่งเน้นการใช้ “ระบบมาตรวิทยาที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นด้านการวัด” 

“โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ” “เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ทักษะทางมาตรวิทยา” อันน าไปสู่การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ระยะที่ 3 ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมี

สมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทาง

มาตรวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่ องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวัด 
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แผนภาพที ่7 แผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

 

3.4. ความเช่ือมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายภาครัฐ 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มีความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ดังนี้ 

3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าวิสัยทัศน์ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่

การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(ก) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(ข) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(ค) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(ง) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



บทท่ี 3: วสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 35 

3.4.2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country 

Strategic Positioning) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศมีรายได้สูง

ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(ก) ยุทธศาสตร์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ
เกษตรรายย่อย และ SMEs 

- ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่
ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าการ
ผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อย และ SMEs 

2. เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

- บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ตอ่ประชากร 10,000 คน 

3. เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 
และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ในอุ ต ส าหกรรมยุ ทธศาสตร์ และ
เป้าหมายของประเทศ ต่อ งานวิจัย
พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ ต่อ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เป็น 55:25:20 

- ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนาต่อ GDP 

- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
อุ ตสาหกรรมยุ ทธศาสตร์ และ
เป้าหมายของประเทศ ต่อ งานวิจัย
พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ 
ต่อ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 
และระบบมาตรฐาน 

4. เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโดย IMD (International 
Institute of Management Development) 
ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30  

- อันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
จัดโดย IMD 

- อันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD 
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(ข) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวม

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต ากว่าร้อยละ2.5 ต่อปี และผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อป ี

-  ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิต 

-  ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน 

2. มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 4 

- อัตราการขยายตัวของมูลค่า
และปริมาณการส่งออก 

(ค) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ 
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ฟ้ืนฟูแฟ
ล่งน้ าผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดี และแก้ไข
ปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

- คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ที่อยู่ในเกณฑ์ดี 

-  คุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤตหมอกควัน 

2.สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ า
ในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความ
ต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ า ต้นทุน 
เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่
กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการ
ผลิตและการบริ โภค ป้องกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

-  แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรน้ าของ 25 ลุ่ม
น้ า 

- พื้นที่ชลประทาน 
 

(ง) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

-  ผู้ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ
ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ แ ล ะ
มาตรฐานฝีมื อแรงงาน
เพิ่มขึ้น 
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(จ) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจาก
แนวระ เบี ย ง เศรษฐกิ จ ในอนุภู มิ ภ าคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้ 

- กฎหมายและระเบียบต่าง 
ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อ
ต่อการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต การลงทุน และบริการ 

-  มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ไ ทย ใ น
ประเทศในภูมิภาค 

(ฉ) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสอง
ของอาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

- อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
จั ด ท า โ ด ย ส ถ า บั น ก า ร
จัดการนานาชาติ 

2. เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันให้อยู่สูง
กว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 

-  ระดับคะแนนของดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 

3.4.3. ประเทศไทย 4.0 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย จะช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุค 

Thailand 4.0 ดังนี้ 

(ก) เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 

(ข) เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี 
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3.4.4. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 
(พ.ศ.2555 – 2564)  
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย สอดคล้องกับทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

(ก) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาค

เกษตร ผลิต และบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(ข) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัย

เอ้ือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(ง) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(จ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.4.5. คลสัเตอร์อตุสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกจิเพ่ืออนาคต 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคลัส

เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จ านวน 6 คลัสเตอร์ ดังนี้  

(ก) ยานยนต์แห่งอนาคต 

(ข) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(ค) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

(ง) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

(จ) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(ฉ) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
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แผนภาพที ่8 กรอบความเชื่อมโยงแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 สู่แผน

และนโยบายระดับชาติ 
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3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions) 
เพ่ือให้การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1: พฒันาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

 แนวคดิ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถทางการวัดที่มีอยู่ให้มี

ความแม่นย าสูงขึ้น มีพิสัยกว้างขึ้น หรือมีความไม่แน่นอนทางการวัดลดลง และ

พัฒนาความสามารถทางการวัดใหม่ โดยมีความต้องการใช้ประโยชน์ของภาค

ส่วนต่าง ๆ ในปัจุบันและอนาคตอันใกล้เป็นตัวตั้ง ในขณะเดียวกันก็จะด าเนิน

การศึกษาความจ าเป็นและความต้องการ  การศึกษาดังกล่าวจะน าไปสู่การ

ด าเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการวัดเพ่ือรองรับความจ าเป็นใน

อนาคตได้ทันเวลา ใช้ความสามารถทางการวัดและเทคโนโลยีการวัดในอนาคต 

อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

วิถีชีวิต และกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องตลาดรูปแบบต่าง ๆ  

 เป้าประสงค์ 

01: ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับการ

ยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น 

02: ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เครื่องมือและความสามารถสอบกลับได้ทาง 

มาตรวิทยาที่เหมาะสมเป็นหลักอ้างอิง (ความถูกต้องด้านการวัด) ใน

การด าเนินภารกิจ 

03: มีนวัตกรรมด้านการวัดและเครื่องมือต้นแบบที่พัฒนาได้เองในประเทศ 

04: ระบบมาตรวิทยาของประเทศมีสมรรถนะ (capability) พลวัตร 

(dynamics) และความสามารถในการปรับตัว (agility) เพ่ิมขึ้น 

05: ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากการพ่ึงพาระบบมาตรวิทยา

ต่างประเทศลดลง 
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 กลยุทธ์ 

1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความ

จ าเป็นและความต้องการของประเทศ 

1.2. สร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัด และระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับ

ความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต 

1.3. วิจัยความจ าเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการ
พัฒนา (รายการ)  

35 60 63 70 72 300 

จ านวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา (รายการ) 11 20 25 30 34 120 

จ านวนพารามิเตอร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
เพิ่มขึ้น (รายการ) 

11 17 17 17 18 80 

จ านวนนวัตกรรมด้านการวัด ตน้แบบการวัดที่
สร้างส าเร็จ (รายการ/ชุด/เครื่อง) 

1 5 10 12 12 40 

จ านวนรายงานผลการวิเคราะห์ความจ าเป็น
และความต้องการ หรือจ านวนรายงานแผนงาน
ด้านการตลาด (ฉบับ) 

0 1 1 1 1 4 

ผลลพัธ์ 

ก. ระบบการสอบกลับได้ของเครื่องมือวัดที่จ าเป็นต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ และภาคอุตสาหกรรมหลัก 6 สาขา อันได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่ อง ใช้ ไฟฟ้า อิ เล็ กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมระบบราง และ อุตสาหกรรมอากาศยาน  
มีความสมบูรณ์และครบถ้วน เท่าทันเหตุการณ์ และเทคโนโลยี
การผลิต ส่งผลให้ภาคการผลิตมีความสามารถในการแข่งขัน และ
เป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก อีกทั้งยัง
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เป็นการลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลด
ปริมาณการส่งเครื่องมือวัด และสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบ และ
สอบเทียบยังต่างประเทศ เป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท 
(ค านวณจากปริมาณเครื่องมือวัด ตัวอย่างสินค้าที่ส่งมาวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)  

ข. เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ส าหรับนวัตกรรมเครื่องมือวัด
ต้นแบบที่ผลิต เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่า
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และสามารถขยายผลไปสู่การจ าหน่าย
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนับสนุน 

ผู้รับประโยชน์ o ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
o ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
o ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  

o ภาคการผลิต 
o ประชาชนทั่วไป 

 
ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

o เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ 
o ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 2: บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็น
ระบบและมสีมรรถนะ 

 แนวคดิ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนากลไกการท างานเชิงบูรณาการ

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง

พ้ืนฐานดังกล่าวในทุกมิติ เร่งสร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของ

ประเทศไทยตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้ความสามารถดังกล่าวสามารถ

ใช้อ้างอิงและเป็นฐานรองรับการยอมรับผลการวัด ผลการประเมินการเป็นไป

ตามข้อก าหนด หรือคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว โดยที่ตระหนักว่า

ความสามารถทางการวัดคือสิ่งชี้บ่งสมรรถนะทางวิชาการของโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคุณภาพของประเทศ 

 เป้าประสงค์ 

01: โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ เป็นระบบและสอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติสากล 

02: ระบบมาตรวิทยาของประเทศได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

สูงขึ้น 

03: เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบขยาย

ตัวอย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็งสามารถรองรับความต้องการอัน

เนื่องมาจากการเปิดประชาคมอาเซียน 

04: เกิดเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพและธุรกิจ (Triple Helix) ที่ร่วมกันใช้

ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในระดับประเทศและอาเซียน

อย่างคุ้มค่า 

05: เกิดความเป็นธรรมและสังคมมีความเชื่อมั่นในการออกมาตรฐานและ

กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้มาตรฐานและกฎหมายเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก

การน ามาตรวิทยามาใช้ (การฟ้องร้องเนื่องจากไม่เชื่อถือลดลง) 

 

 



แผนแมบ่ทพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

 44 

 กลยุทธ์ 

2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ 

2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบ

มาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ 

2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้

ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน 

2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการก าหนดมาตรฐานและ
การบังคับใช้กฎหมาย 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จ านวนมาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบที่บุคลากร
ด้านมาตรวิทยามีส่วนร่วมในการก าหนดหรือ
พิจารณา   (ฉบับ) 

0 2 1 2 1 6 

จ านวนกิจกรรมที่จัดเพื่อบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน NQI (กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 10 

จ านวนขีดความสามารถที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
เว็บไซต์ BIPM (CMC) (รายการ) 

10 30 30 33 33 136 

จ านวนการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ
ที่เป็นทางการ  (รายการ) 

10 10 10 10 10 50 

จ านวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือ
ทดสอบความช านาญในประเทศ 

30 50 50 50 50 230 

จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (แห่ง) 

10 10 20 30 30 100 

จ านวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตรวิทยา 
(ครั้ง) 

30 30 30 30 30 150 
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 ผลลพัธ์ 

ก. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศเป็นระบบและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลสร้างความมั่นใจทั้งผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค และเกิดความน่าเชื่อถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลด
จ านวนการปฏิเสธสินค้าน าเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าเกษตร และอาหาร 

ข. เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์  ทดสอบ สอบเทียบ มี
ความสามารถในการวัด และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 

บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนับสนุน 

ผู้รับประโยชน์ o หน่วยก าหนดมาตรฐาน 
o ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ 

และสอบเทียบ 
o หน่วยรับรองระบบงาน 
o หน่วยงานด้านมาตรวิทยา 
o เครือข่ายวิชาการ 
o เครือข่ายวิชาชีพ 
o เครือข่ายธุรกิจ 

o ผู้น าเข้า - ส่งออก 
o ผู้บริโภค 
o ประชาชน 

ผู้รับผิดชอบ o ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม 

o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o เครือขา่ยของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ 
o ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
o ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
o ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
o ส านักงานกลางชั่งตวงวัด 
o คณะกรรมการการมาตรฐาน

แห่งชาติ 

o ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

o ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

o กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
o กรมส่งเสริมการเกษตร 
o กรมวิชาการเกษตร 
o กรมปศุสัตว์ 
o กรมประมง 
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ยุทธศาสตร์ 3: ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและ
เทคโนโลยทีางมาตรวทิยา 

 แนวคดิ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการท างานร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และย่อมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ โดยจะท างานในสองส่วนได้แก่ หนึ่ง พัฒนานวัตกรรมการวัดใน

ทุกมิติ เช่น กระบวนการวัด มาตรฐานการวัด การประมวลผลการวัด และ

กระบวนการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรในการผลิตและเครื่องมือวัดเพ่ือถ่ายทอด

ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป สอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการในการพัฒนา

ทักษะมาตรวิทยาของแรงงานและวิศวกรในสายการผลิต เพ่ือให้มีและสามารถน า

ทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ต่อไป 

 เป้าประสงค์ 

01: ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้น 

02: แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น extra skills) สูงขึ้น 

03: วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถ

สร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนเพ่ิมขึ้นด้วยมาตรวิทยา 

04: วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับ

โลก (global value chain) และมีความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดโลกสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ 

3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและ

บริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย 

3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
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 ผลผลติ 

ตารางท่ี 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือน านวัตกรรมต้นแบบไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ (หน่วยงาน) 

10 10 10 10 10 50 

จ านวนการน านวัตกรรมไปถ่ ายทอดให้
ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ (รายการ 
= นวัตกรรม x หน่วยงาน )  

4 10 8 10 8 40 

จ านวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และให้ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา (รายการ/
ใบรับรอง) 

4,500 
/2,400 

4,700 
/2,500 

4,800 
/2,600 

4,900 
/2,700 

4,900 
/2,800 

23,800 
/13,000 

จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม บู ร ณ า ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอด
เ ทค โ น โ ล ยี ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต/พัฒนา
ทักษะแรงงาน (กิจกรรม) 

3 3 5 5 4 20 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
มาตรวิทยา (คน-วัน)  

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000 

จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านมาตรวิทยา (Train the trainer) 
(คน) 

50 100 100 100 150 500 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมสะสม 40 40 45 50 60 60 

 ผลลพัธ์ 

ก. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นร้อยละ 5 อันเกิดจากการน า
เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต และจากการยกระดับผลิตภาพแรงงาน  

ข. วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนสามารถเข้า
สู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก และสามารถยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก 
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บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนับสนุน 

ผู้รับประโยชน์ o ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o แรงงานในภาคการผลิต 

o ภาคอุตสาหกรรม 
o ภาคการผลิต 
o นักวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
o กรมโรงงาน 
o กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

o ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 4: ขบัเคล่ือนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวทิยา 

 แนวคดิ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการท างานเชิงบูรณาการกับองค์กรที่มีหน้าที่และ

เป้าหมายในการสร้างคุณภาพ ความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่สินค้าและ

บริการที่มีในตลาด รวมถึงในการสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้แก่

ผู้บริโภคและประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งมอบเครื่องมือ กระบวนการและ

กลไกทางมาตรวิทยาที่องค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถน าไปใช้เพ่ือด าเนินการตาม

ภาระหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายปลายทางที่จะ

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยขึ้นในสังคมไทย 

 เป้าประสงค์ 

01: บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางสุขภาพในสังคมสูงวัยมีสมรรถนะสูงขึ้น 

02: การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความถูกต้อง เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

03: ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความ

น่าเชื่อถือและสามารถทวนสอบได้อย่างเป็นระบบเพ่ิมขึ้น  

04: ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรวิทยา

และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 

05: สถาบันมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีความสามารถและมีความพร้อมในการ

สนับสนุนและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการน ามาตรวิทยาไป

ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา 

06: สังคมไทยมีวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็งและสามารถใช้วัฒนธรรม

ดังกล่าวในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการของประเทศ 

 กลยุทธ์ 

4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ 
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4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาค

งานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน 

4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (กิจกรรม) 

2 2 1 1 1 7 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อผดงุความยุติธรรม
และคุ้มครองประชาชน (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จ านวนกิจกรรมบูรณากับหน่วยงานด้านอาหาร
และการเกษตร (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อร่วมบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (กิจกรรม) 

1 1 2 2 2 8 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการกับภาคงานวิจัย 
(กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการกับภาคการศึกษา 
(กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อปลกูฝังวัฒนธรรม
คุณภาพ (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จ านวนกิจกรรมสื่อสารองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาและ
เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา (กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 10 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการ/กิจกรรมด้าน
มาตรวิทยา (คน-วัน) 

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000 

จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีด ี(good practice 
guide) / วิธีการทวนสอบเครื่องมือ /อุปกรณ์ที่ใช้
ในงานภาคสาธารณะ (ฉบับ) 

5 5 5 5 5 25 
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 ผลลพัธ์ 

ก. ประชาสังคมมีความปลอดภัยสูงขึ้น อันเนื่องจากการพัฒนา
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความปลอดภัย  อาหารและการเกษตร 
การคุ้มครองผู้บริโภค มลพิษและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และสา
ธรณสุข และด้านพลังงาน  

ข. ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการมากกว่า
ราคา อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ภาคการผลิตตระหนัก และ
ให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

ค. เกิดการน ามาตรวิทยาไปใช้ในการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยไทยมีมาตรฐานสู่สากล 
และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

 
บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนับสนุน 

ผู้รับประโยชน์ o ภาคการบริการสาธารณะด้าน
ความปลอดภัย 

o ภาคการบริการสาธารณสุข 
o ภาคการบังคับใช้กฎหมายและ

อ านวยความยุติธรรมในสังคม 
o ภาคการบริหารจัดการพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 
o ภาคการศึกษา 

o ประชาชนทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o กรมควบคุมมลพิษ 
o กรมการขนส่งทางบก 
o กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
o ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
o ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
o สมาคมนักข่าว 
o สื่อมวลชน 

o สถาบันวิจัย 
o สถาบันการศึกษา 
o ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
o ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
o ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
o ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
o ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
o ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
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ยุทธศาสตร์ 5: พฒันาสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องคก์รภาครัฐท่ีทนัสมยั มี
ประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวดั 

 แนวคดิ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ บทบาทบนเวที

ระหว่างประเทศ และกระบวนการบริหารจัดการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซึ่งเป็น

หน่วยงานรับผิดขอบพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยเน้นที่การพัฒนา

ความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิ การสร้างและพัฒนาบทบาทการเป็นผู้น า

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติก าลังพัฒนาสู่การเป็นสถาบันมาตรวิทยาชั้นน าของ

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มุ่งสู่การเป็นองค์กร

ฐานความรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เปิดเผยและสร้างสรรค์ ทันสมัย มี

ความสามารถในการปรับตัวทางเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ 

01: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะทางวิชาการและความสามารถ

ทางการวัดที่สูงขึ้น สามารถให้บริการด้านมาตรวิทยาในระดับสากล 

02: บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบนเวทีมาตรวิทยาและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสร้างสรรค์และเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยยะ 

03: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีระบบและกระบวนการท างานที่กระชับ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประโยชน์
สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  
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 กลยุทธ์ 

5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล 

5.2. ผลักดันการท างานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน 

5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จ านวนบุ คลากรที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ นประธาน
คณะกรรมการหรือคณะท างานวิชาการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญระดับระหว่างประเทศสะสม (คน) 

10 15 20 25 30 30 

จ านวนบุคลากรด้านวิชาการที่ได้รับการสนับสนนุ
ให้แสดงศักยภาพบนเวทีระหว่างประเทศ (คน x 
ครั้ง) 

10 15 20 25 30 100 

จ านวนขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิ
ที่ได้รับการพัฒนา (รายการวัด) 

1 2 2 3 4 12 

จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

30 30 30 30 30 150  

จ านวนบุคลากรสะสมที่ได้รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อต าแหน่งงาน (คน-
วัน) 

50 100 150 200 250 750 

จ านวนโครงการภายในสถาบันที่บูรณาการ
ระหว่างส่วนงาน (โครงการ) 

5 5 10 10 10 40 

จ านวนระบบบริหารจัดการที่ได้รับการปรับปรุง
ตามหลักธรรมาภิบาล (ระบบ) 

5 10 10 10 10 45 

จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสะสม 
(ระบบ) 

5 10 10 10 10 10 

ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงาน (ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 - 
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ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) 85 85 85 85 85 - 

 ผลลพัธ์ 

ก. บุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะทางวิชาการ
ในระดับสากล สามารถพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้ทันสมั ย 
ตอบสนองต่อการพัฒนาและขยายตัวของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนา
มาตรฐานปฐมภูมิสาขาต่าง ๆ ได้แก่ แรง  แสง  ความยาวคลื่น 
ความหนาแน่น กระแสไฟฟ้า ความดัน พิกัด และ อิเล็กตรอน  

ข. สถาบันมีส่วนร่วมบนเวทีมาตรวิทยาและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น 
ได้รับการยอมรับให้เป็น Technical Committee Chair เป็นต้น 

ค. ระบบงาน และกระบวนการท างานทั้งหมดของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติกระชับ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

 

บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนับสนุน 

ผู้รับประโยชน์ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิที่

ได้รับมอบหมาย 

o ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วิเคราะห์ 
ทดสอบ 

o ประชาชนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

o เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิที่
ได้รับมอบหมาย 

o ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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บทที ่4:  แผนงาน 

4.1. การก าหนดแผนงาน 
ในการก าหนดแผนการด าเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 นี้ สถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะผู้จัดท าแผน ได้ศึกษานโยบายภาครัฐ  ทั้งระดับประเทศ ระดับกระทรวง 

และศึกษาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกาศและมีผลบังคับใช้ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้  โดยในแต่ละแผนงานได้บรรจุโครงการที่น าแนวทางของกลยุทธ์ที่เหมาะสมมา

ปรับใช้ เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ทั้งห้า ตามที่ตั้งเป้าไว้  โดยการแบ่งแผนงานในลักษณะนี้ เพ่ือให้เกิดมิติ

การท างานที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แผนและนโยบาย

ระดับประเทศ   โดยได้สรุปเป็นแผนงานได้ทั้งสิ้นจ านวน 7 แผนงาน และในแต่ละแผนงาน  จะประกอบ

ไปด้วยโครงการ ที่แต่ละโครงการสอดคล้องกับการน ากลยุทธ์ข้อที่เหมาะสมมาปรับใช้  โดยสามารถสรุป

แผนงานทั้ง 7 ไดด้ังนี้ 

4.1.1. แผนงานมาตรวทิยาสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 

แผนงานนี้มีเป้าหมายเพ่ือใช้ระบบมาตรวิทยาในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยโครงสร้างพ้ืนฐานในที่นี้ ครอบคลุม การพัฒนา

โครงข่ายคมนาคม การขนส่ง และ โลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบราง โครงข่ายการสื่อสาร

โทรคมนาคมบรอดแบนด์  โครงข่ายสาธารณูปโภค การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยการ

ด าเนินงานประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดที่ตอบสนองความจ าเป็นและ

ความต้องการของประเทศ  

แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 ค101. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค 

 ค102. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 ค103. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการขยาย
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด์ของประเทศ 

 ค104. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
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4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขนัให้แก่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
และวสิาหกจิขนาดกลางและย่อม 
แผนงานนี้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคลัสเตอร์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โดยใน

เบื้องต้นได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในล าดับต้น ๆ ของ

ประเทศ และกลุ่มที่รัฐบาลให้ความส าคัญ ได้แก่ 

 คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 
 คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 คลัสเตอร์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และวัสดุ 
 คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปและอาหาร 
 คลัสเตอร์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยการด าเนินแผนงานนี้ มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการวัดเพ่ือรองรับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้าง

และธ ารงระบบการสอบกลับได้ของการวัดให้สมบูรณ์ภายในประเทศ อันเป็นการลดการ

สูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย รวม

ไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

น าไปใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพ ทั้งจากการพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงาน และผลิตภาพของ

กระบวนการผลิต เช่น การลดของเสีย การน าระบบอัตโนมัติต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการวัดจากองค์

ความรู้ที่สะสมจากการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด  โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนา

นวัตกรรมการวัด เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เพ่ือลดการสูญเสียเงินตราในการน าเข้า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่

น้อยกว่า 5 เท่าของมูลค่าของงบประมาณท่ีลงทุนไป 

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับทั้งการ

เกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการประมง  โดยมีพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 

น้ าตาล และกุ้ง เป็นต้น  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังส่งออกอาหารแปรรูปและอาหารแช่เยือก

แข็งเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตามแนวคิด “ครัวไทยสู่ครัวโลก” แต่ในช่วงที่ผ่านมาตลาดการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ชีวภาพมีการแข่งขันสูงขึ้น  โดยเฉพาะการแข่งขันเชิงคุณภาพ  ก ากับโดย

มาตรการกีดกันทางการค้าเชิงเทคนิคจ านวนมาก จากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่า

จะเป็น สหภาพยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา  อันเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าชีวภาพของ
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ประเทศ ดังนั้นแผนงานนี้ นอกจากจะมุ้งเน้นการน ามาตรวิทยาไปใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพของ

ภาคการผลิตแล้ว ยังเพื่อยกระดับคุณภาพ และรับรองคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล  

นอกจากนี้ยังบูรณาการกับต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระดับภูมิภาคอาเซียน อันเป็นการลดโอกาสความเสีย 

เปรียบของประเทศไทยในเขตการค้าเสรีอาเซียน 

แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

 ค201. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการ
แข่งขันของคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 

 ค202. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการ
แข่งขันของคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

 ค203. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการ
แข่งขันของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และวัสดุ  

 ค204. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการ
แข่งขันของคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปและอาหาร 

 ค205. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวัด หรือ เครื่องมือวัดต้นแบบ
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 ค206. โครงการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระดับภูมิภาคอาเซียน 

4.1.3. แผนงานถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเทคโนโลยมีาตรวทิยาเพ่ือเพิม่ผลติภาพ 

องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน คือ 

ทรัพยากรมนุษย์  ดังนั้นแผนงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านมาตรวิทยา  

เพ่ือถ่ายทอด เผยแพร่ ความรู้และเทคโนโลยีด้านการวัด แก่ประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งใน

ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ

สร้างประชากรคุณภาพ  รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการส่งต่อค่าการวัดที่ถูกต้องไปยังภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ 

ทักษะ และการน าเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การใช้พลังงาน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารความรู้ และความส าคัญของ

มาตรวิทยาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผ่านสื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ากับยุคสมัย

แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

 ค301. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและวิชาการทางมาตรวิทยาแห่ง AEC 
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 ค302. โครงการบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาใน
ภาคการศึกษา 

 ค303. โครงการยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและหรือทดสอบ 
 ค304. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและในกระบวนการผลิต  
 ค305. โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 ค306. โครงการสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ของมาตรวิทยาสู่สังคม 

4.1.4. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ 

แผนงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน รวมถึงท าการเชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

 เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เพ่ือรับรองความปลอดภัยในการใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยบนท้องถนน 
 เพ่ือสนับสนุนงานของกระบวนการยุติธรรม 
 เพ่ือส่งเสริมให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ 

นอกจากนี้แผนงานยังรวมถึงการบูรณาการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ  ซึ่ง

นอกจากจะเป็นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพแล้ว  ยังจะน าไปสู่กลไก

ขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน อันเป็นรากฐานของการสร้างสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน แผนงานนี้ประกอบด้วย

โครงการ จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 

 ค401. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 

 ค402. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
ของภาคประชาสังคม 

 ค403. โครงการบูรณาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ค404. โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
 ค405. โครงการบูรณาการเพ่ือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 ค406. โครงการบูรณาการเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน 
 ค407. โครงการบูรณาการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ 
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 ค408. โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระดับประเทศ 
 ค409. โครงการบูรณาการเพ่ือร่วมก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตร 

ฐานฝีมือแรงงาน 

4.1.5. แผนงานมาตรวทิยาเพ่ือการบริหารจัดการพลงังาน ส่ิงแวดล้อม และการ
พฒันาทีย่ัง่ยืน 
ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบให้ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติ ภัยแล้ง รวมไป

ถึงโรคระบาดชนิดใหม่ ๆ การเฝ้าระวังภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัจจัยส าคัญหนึ่งสู่ความส าเร็จของการเฝ้าระวังที่มี

ประสิทธิภาพคือ ระบบการวัดที่ให้ค่าที่ถูกต้องดังนั้นการด าเนินงานหลักภายใต้แผนงานนี้ คือ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการวัดเพ่ือตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด

ที่ใช้ในการเฝ้าระวังภัยพิบัติ รวมไปถึงที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน  

นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดแล้ว  แผนงานนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการ

กับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศโลก ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน เพ่ือให้เกิดการน ามาตรวิทยาไปใช้ในงาน

ด้านต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ 

จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 ค501. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการปัญหามลพิษ และการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

 ค502. โครงการบูรณาการเพ่ือการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บูรณาการเพ่ือการจัดการมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ค503. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาพลังงานทดแทน 

 ค504. โครงการบูรณาการเพ่ือการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

4.1.6. แผนงานพัฒนามาตรวิทยาเพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศ 
วิทยาศาสตร์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง  เพราะเป็นศาสตร์

ที่ยึดถือความเป็นเหตุและผล  มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการน าตรรกะมาใช้ในการอธิบาย
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กระบวนการและปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเป็นฐานในการต่อยอดสู่การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของการพัฒนาประเทศ  โดยในแผนนี้จะครอบคลุมการพัฒนา

งานวิจัยพ้ืนฐานด้านการวัด  โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการนิยามหน่วยวัดใหม่

ของระบบหน่วยระหว่างประเทศ (SI unit)  โดยเฉพาะหน่วยกิโลกรัม  ซึ่งเป็นหน่วยของ

ปริมาณมวล ที่ส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการพัฒนางานวิจัย

พ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาแล้ว  แผนงานนี้ยังครอบคลุมการบูรณาการกับหน่วยงานวิจัยอ่ืน ๆ 

ของประเทศ เพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้มาตรวิทยาในงานวิจัยไทย เป็นการยกระดับมาตรฐาน

งานวิจัยไทยสู่สากล   

การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการแก่บุคลากรทั้งบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ และเครือข่ายมาตรวิทยาปฐมภูมิ ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาตัว

งานวิจัยเอง เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถด้านวิชาการสูง มีสมรรถนะที่เหมาะสมตาม

ต าแหน่งงาน มีทักษะเพียงพอต่อการให้บริการในระดับภูมิภาค และสามารถแสดงศักยภาพให้

เป็นที่ประจักษ์และยอมรับบนเวทีระหว่างประเทศ แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 

7 โครงการ ดังนี้ 

 ค601. โครงการมาตรวิทยาสนับนุนงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากล 
 ค602. โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัดปฐมภูมิ 
 ค603. โครงการบูรณาการงานวิจัยมาตรวิทยาพ้ืนฐานกับหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 ค604. โครงการพัฒนาสมมรถนะและส่งเสริมศักยภาพเชิงวิชาการแก่บุคลากรวิจัย 
 ค605. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
 ค606. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยาแก่เครือข่ายมาตรวิทยาปฐมภูมิ 
 ค607. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองและจัดซื้อครุภัณฑ์

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิในสาขาเคมีและ
ชีวภาพ 

4.1.7. แผนงานพฒันาสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐทีท่นัสมยั
และมบีทบาททีชั่ดเจนในเวทรีะหว่างประเทศ 
การที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะสามารถเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบ  

มาตรวิทยาของประเทศ และขับเคลื่อนแผนงานทั้งหมดข้างต้นได้นั้น ต้องเริ่มจากสร้างความ

แข็งแกร่งจากภายในด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 ระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการ 
 ระบบการบริหารจัดการที่กระชับ โปร่งใส มีธรรมมาภิบาล 
 ระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในกระบวนการและ

ระบบงานต่าง ๆ 
 การสนับสนุนให้เกิดการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และเครื่องมือต้นแบบ ไปต่อ

ยอดเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ 
 กลไกการวิจัยและวิเคราะห์อุปสงค์ด้านการวัดของประเทศ เพ่ือให้แผนงาน

สามารถปรับทันกับความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริง 
 การรักษาระบบคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากลเสมอ เพ่ือการยอมรับใน

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

 ค701. โครงการพัฒนากรอบและกลไกในการริเริ่มและด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 ค702. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินแผนงานบูรณาการ 
 ค703. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ค704. โครงการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ค705. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 ค706. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศน าองค์กรสู่สังคมดิจิทัล 
 ค707. โครงการวิจัยอุปสงค์ด้านการวัดของประเทศและบทบาทของมาตรวิทยา

ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมหรือลดอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

 ค708. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและสร้างการยอมรับในความสามารถ
ทางการวัดของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ 

 ค709. โครงการพัฒนากลไกเพ่ือผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้
จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

 ค710. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 
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4.2. ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 
สรุปแผนงานตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ → ย1 ย2 

แผนงาน ↓ ก1.1 ก1.2 ก1.3 ก2.1 ก2.2 ก2.3 ก2.4 
ผ1. แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

ค101- 
ค104 

       

ผ2. แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อม 

ค201- 
ค204 

   ค205 ค206        

ผ3. แผนงานถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีมาตร
วิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

          ค303    

ผ4. แผนงานสร้างสังคม
คุณภาพและวัฒนธรรม
คุณภาพ 

ค401- 
ค402 

     ค408     ค409 

ผ5. แผนงานมาตรวิทยาเพ่ือ
การบริหารจัดการพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ค501,  
ค503 

           

ผ6. แผนงานพัฒนามาตร
วิทยาเพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ 

 ค607         ค606    

ผ7. แผนงานพัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐที่ทันสมัย และมี
บทบาทท่ีชัดเจนในเวที
ระหว่างประเทศ 

   ค709  ค707  ค708      
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ย3 ย4 ย5 
ก3.1 ก3.2 ก4.1 ก4.2 ก4.3 ก5.1 ก5.2 ก5.3 ก5.4 ก5.5 

                   

             

 ค301,  
ค304 

ค305  
ค302, 
ค306 

           

    
ค403- 
ค406 

 ค407      

    
ค502, 
ค504 

       

     
ค601, 
ค603 

 ค602  
ค604, 
ค605 

  

        
ค701- 
ค702, 
ค710 

 
ค703- 
ค705 

ค706 
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4.2.1. งบประมาณรายโครงการ 

สรุปแผนงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ → ย1 ย2 ย3 

แผนงาน ↓ ก1.1 ก1.2 ก1.3 ก2.1 ก2.2 ก2.3 ก2.4 ก3.1 ก3.2 
ผ1. แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

508/9            
  

ผ2. แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อม 

1,153
/129 

  37/25 2/18      
  

ผ3. แผนงานถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีมาตร
วิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

          25/25   232/82 1/11 

ผ4. แผนงานสร้างสังคม
คุณภาพและวัฒนธรรม
คุณภาพ 

136/5
5 

    1/11     5/20 
 

 
 

ผ5. แผนงานมาตรวิทยาเพ่ือ
การบริหารจัดการพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

94/47            

  

ผ6. แผนงานพัฒนามาตร
วิทยาเพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

50/50         1/11  

  

ผ7. แผนงานพัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐที่ทันสมัย และมี
บทบาทท่ีชัดเจนในเวที
ระหว่างประเทศ 

  12/25 2/16   2/12     

  

งบประมาณรายยุทธศาสตร์ 2,348 133 326 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  

งบลงทุนรวม/งบด าเนินการรวม ไม่รวมงบประมาณบุคลากร 
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ย4 ย5  

ก4.1 ก4.2 ก4.3 ก5.1 ก5.2 ก5.3 ก5.4 ก5.5  

                
 

                
 

  2/15             
ประมาณการงบประมาณรายปี 
พ.ศ. 2560 :   613 ล้านบาท 
พ.ศ. 2561 : 1,051 ล้านบาท 
พ.ศ. 2562 :   606 ล้านบาท 
พ.ศ. 2563 :   976 ล้านบาท 
พ.ศ. 2564 : 1,154 ล้านบาท 

10/12   2/16           

12/10               

 
 

  47/52   310/37   42/273     

 

        47/285   4/33 62/322 

 

178 1,415  

4,400  
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4.2.2. ความต้องการบุคลากร 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ → ย1 ย2 

แผนงาน ↓ ก1.1 ก1.2 ก1.3 ก2.1 ก2.2 ก2.3 ก2.4 
ผ1. แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

9       

ผ2. แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อม 

14  1 0     

ผ3. แผนงานถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีมาตร
วิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

     0   

ผ4. แผนงานสร้างสังคม
คุณภาพและวัฒนธรรม
คุณภาพ 

2   0   5 

ผ5. แผนงานมาตรวิทยาเพ่ือ
การบริหารจัดการพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

6        

ผ6. แผนงานพัฒนามาตร
วิทยาเพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ 

6     0   

ผ7. แผนงานพัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐที่ทันสมัย และมี
บทบาทท่ีชัดเจนในเวที
ระหว่างประเทศ 

 5 1  2    

ตัวเลขแสดงความต้องการก าลังคนเพิ่มจากที่มีอยู่ 
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ย3 ย4 ย5 
ก3.1 ก3.2 ก4.1 ก4.2 ก4.3 ก5.1 ก5.2 ก5.3 ก5.4 ก5.5 

                   

             

2 7  0            

    3  1      

    4        

     0  4  2   

        0  0 2 
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4.3. ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success Factor) และกลไกการ
ติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ปัจจัยสู่ความส าเร็จซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน

ทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้พนักงานขององค์กรรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของ

องค์กร ตอบสนองวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

(01) ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญท่ี 1: การวางแผนที่ดี 

มีการจัดท าแผนงานของโครงการล่วงหน้า หรือ มีการน าเครื่องมือ Plan, Do, Check, 

Act มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของโครงการในแต่ละช่วงเวลา 

เพ่ือให้บรรลุผล การท าแผนงานโครงการควรจะมีการท าให้ตรงกับมาตรฐานการวางแผนที่ดี

และมีคุณภาพมาตรฐานตลอดวงจรของโครงการ มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ

ท างานที่ชัดเจน 

(02) ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญท่ี 2 : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าโครงการจะมีการวางแผนที่ดีอย่างไร แต่มีการสื่อสารที่ไม่ดีหรือขาดความ

ร่วมมือกับสมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนอง หรือแก้ไขปัญหาตาม

ความต้องการตามที่สมควร  ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ ยม และมี

เครื่องมือและแผนการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมตาม

ช่วงเวลา เพ่ือให้หัวหน้าและพนักงานมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจใน

เป้าหมายที่ชัดเจน และตรงกัน 

(03) ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญท่ี 3 : การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

การประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ  เป้าหมายที่จะต้องท าให้ส าเร็จของโครงการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ของแผนงาน  เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกต้อง และตระหนักถึง

ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จะได้รับจากการด าเนินงานในครั้งนี้  เพ่ือให้ผลผลิตขององค์กรไม่เป็นเพียง

ผลการท างานขององค์กร แต่เป็นผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ต้องหมั่นติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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(04) ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญท่ี 4 : การมีระบบวัดประสิทธิภาพที่ดี 

เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานของโครงการ จ าเป็นต้องมี

การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้วัดประสิทธิภาพที่ดีในการท างานของโครงการ รวมถึงรายงาน

สถานภาพของแผนงาน/โครงการเป็นระยะ ๆ เมื่อพบปัญหาก็ต้องมีการด าเนินการแกไ้ขทันที 

แผนภาพที ่9 กลไกการติดตามประเมินผล 

 

  

ผู้จัดการ

โครงการ 

ผู้จัดการ
สายการผลิต 

 

ลูกค้า 

ผู้บริหารระดับสูง 

บุคลากรโครงการ 

ทิศทาง รายงาน 

นโยบาย รายงานความก้าวหน้า 

ทิศทาง 

รายงานความก้าวหน้า 

ทิศทาง 

รายงาน 
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นอกจากนี้ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ และปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 ปัจจัยสู่ความส าเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ ปัจจัยความเสี่ยง 

ย.1  ความสามารถในการระบุความต้องการ 
(โจทย์) ที่ถูกต้อง ชัดเจน 

 มีกระบวนการจัดล าดับความส าคัญของ
โจทย์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ และ
ต่อเนื่อง 

 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 การย้ายฐานการผลิต 
 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายจาก

ผู้บริหาร 

ย.2  ความครบถ้วนของผู้เกี่ยวข้องในการ 
บูรณาการ 

 การสนับสนุนจากองค์กรที่เก่ียวข้องอย่าง
ทุ่มเท และต่อเนื่อง 

 การสนับสนุนจากรัฐในเชิงนโยบาย 

 ภาระงานอื่นๆ ขององค์กร
ผู้เกี่ยวข้อง 

 การเปลี่ยนรัฐบาล 

ย.3  แรงจูงใจในการลงทุนจากภาครัฐ 
 ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องมาตรวิทยาของ

ภาคการผลิต 

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ย.4  ความครบถ้วนของผู้เกี่ยวข้องในการ 
บูรณาการ 

 การสนับสนุนจากองค์กรที่เก่ียวข้องอย่าง
ทุ่มเท และต่อเนื่อง 

 ความตระหนักในความส าคัญของคุณภาพ
ในภาคประชาชน 

 ภาระงานอื่น ๆ ขององค์กร
ผู้เกี่ยวข้อง 

 การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ภัยพิบัติธรรมชาติ 

ย.5  วัฒนธรรมองค์กร 
 การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ และ

ต่อเนื่อง 
 แรงจูงใจ 

 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายจาก
ผู้บริหาร 

 ความรับผิดชอบของบุคลากร 
 ความเสียสละเพ่ือส่วนรวมของ

บุคลากร 
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บทที ่5:  ผลกระทบ 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 3 เน้นไปที่การพัฒนาความสามารถทางการ

วัดที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจ าเป็นของประเทศ การบูรณาการและผลักดันให้โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ การถ่ายทอดและส่งมอบ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิต รวมถึง การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ภาคเศรษฐกิจและสังคม ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1. ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้งานภายในประเทศ 
ความสามารถทางการวัดภายในประเทศที่จ าเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบัน โดยภาคการผลิต สามารถท าการสอบเทียบได้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล ท าให้ผู้ประกอบการ สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือทดสอบที่มีส่วนส าคัญกับ

การออกแบบและประกันคุณภาพได้บ่อยขึ้น ส่งผลให้การวัด และการทดสอบมีความถูกต้องสม่ าเสมอ 

ผลิตภัณฑ์จึงมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน 

และได้รับการยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น ซึ่งการที่ค่าท่ีได้จากการวัด และการทดสอบ มี

ความถูกต้อง และแม่นย า ท าให้สามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้พลังงาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

การมีความสามารถในการสอบเทียบที่ครอบคลุมความต้องการภายในประเทศ ยังสามารถลด

การสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัด และสินค้า ไปวิเคราะห์ 

ทดสอบ และสอบเทียบ เป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท (ค านวณจากปริมาณเครื่องมือวัด ตัวอย่าง

สินค้าที่ส่งมาวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)  

นอกจากนี้ ความสามารถทางการวัดที่เพ่ิมขึ้น จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 

เครื่องมือวัดต้นแบบ เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และ

เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ส าหรับนวัตกรรมเครื่องมือวัดต้นแบบที่ผลิตซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การ

จ าหน่ายในภูมิภาคอาเซียน 
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5.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ 
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของระบบมาตรวิทยา ได้แก่ หน่วยก าหนดมาตรฐาน หน่วยรับรอง

ระบบงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายวิชาชีพ และ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

ของประเทศ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล สร้างความมั่นใจทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค และท าให้เกิด

ความน่าเชื่อถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลดจ านวนการปฏิเสธสินค้าน าเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสินค้าเกษตร และอาหาร นอกจากนี้ ยังท าให้สังคมมีความเชื่อมั่นต่อการออกมาตรฐานและ

กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้มาตรฐานและกฎหมายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการน ามาตรวิทยามาใช้ 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ท า

ให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ มีความสามารถในการวัด และมีปริมาณ

เพียงพอกับความต้องการทั้งภายในประเทศ และมีความเข้มแข็งสามารถรองรับความต้องก ารอัน

เนื่องมาจากการเปิดประชาคมอาเซียน โดยประมาณผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 0.72 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (อ้างอิงกรณีศึกษาของ Jungmittag et.al (2011)) 

5.3. ผลกระทบต่อผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลติ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตของประเทศ มีผลิตภาพสูงขึ้น จากการพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงาน โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านมาตรวิทยา

แก่ภาคแรงงานของประเทศ ท าให้แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยาสูงขึ้น ในส่วนของระบบการผลิตนั้น 

จะส่งต่อองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบวัดในสายการผลิตให้เป็นอัตโนมัติ  การอาศัยการวัด

ที่แม่นย าและเที่ยงตรงเพ่ือควบคุมคุณภาพและลดการเกิดของเสีย และการใช้พลังงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยังส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนเพ่ิมขึ้นด้วยมาตรวิทยา 

โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิต จะมีผลิตภาพสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
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5.4. ผลกระทบต่อสังคม 
ภาคประชาชน และสังคม มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเนื่องจากการน าองค์

ความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณะในภาคส่วนต่าง ๆ ในการ

สร้างสังคมคุณภาพ เช่น การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงทางสุขภาพในสังคมสูงวัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมี

ความถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การสนับสนุนงาน

ของกระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับชีวิต

ประชาชน การส่งเสริมให้น ามาตรวิทยาไปใช้ในการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภาคประชาชน และสังคม มีวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็ง ให้ความส าคัญกับ

คุณภาพของสินค้าและบริการ มากกว่าราคา อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน และขับเคลื่อนตลาดสินค้า

และบริการของประเทศ ให้ภาคการผลิตให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ภาค

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ภาคผนวก ก: ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 

ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2559) 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยแผนงานหลักที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่  

(01) แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

(02) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ 

(03) แผนงานพัฒนากลุ่มผู้ใช้บริการมาตรวิทยา และ  

(04) แผนงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานภายใต้แผนงานข้างต้นจนถึง พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด

โดยสังเขป ดังนี้ 

1) แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สถาบันได้พัฒนาความสามารถใหม่ และพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับระหว่างประเทศและเพียงพอต่อความต้องการเพ่ิมขึ้นจ านวน 225 รายการวัด รวมไปถึงการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพให้เข้มแข็ง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ส าหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิง ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน การผลิตวัสดุอ้างอิงใช้

ภายในประเทศเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าวัสดุอ้างอิง 

TRM (Thailand Reference Material)  การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในสาขาเคมีและชีวภาพใน

ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ จ านวน 52 รายการ  การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดใน

ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศในสาขาการวัดปริมาณทางฟิสิกส์จ านวน 136 รายการ การ

ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในประเทศจ านวน 112 เรื่อง และบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

จ านวน 113 เรื่อง 
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ตารางท่ี 11 ผลการด า เนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน 
มาตรวิทยา 

  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนหน่วยวัด / ความสามารถใหม่ด้านการ

วัดที่ได้รบัการสถาปนาและพัฒนา สามารถ

ให้บริการแก่ลูกค้าได้ (หน่วยวัด) 

แผน 12 9 23 20 14 11 10 

ผล 15 11 18 35 71 31 44 

จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา สามารถ

ด าเนินการไดต้ามแผนร้อยละ 100 (ร้อยละ) 

แผน 13 20 11 10 11 10 5 

ผล 8 5 11 2 0 4 1 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ (เรื่อง) แผน 10 16 22 22 20 16 14 

ผล 6 4 12 12 32 20 26 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในประเทศ (เรื่อง) แผน 2 8 11 11 10 8 7 

ผล 11 11 11 11 21 24 24 

นอกจากนั้น สถาบันได้น าเสนอความสามารถทางการวัดของสถาบันจ านวน 197 

รายการวัด ไปยังองค์กรมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผล

การวัดระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันความสามารถของการวัด จนมีผลส าเร็จ

เป็นที่ประจักษ์ 

2) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ 

การด าเนินงานภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ 

ได้แก่ การบูรณาการในลักษณะเครือข่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบในประเทศ การบริการให้ค าปรึกษาและแนะน าในการสอบเทียบ การจัดท า

คู่มือการสอบเทียบเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานรับรอง

ห้องปฏิบัติการ  การจัดให้มีโครงการเปรียบเทียบผลการวัด  โครงการทดสอบความช านาญ

ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ  รวมทั้งการบริการให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบในเขตภูมิภาค และส่งเสริม

การขยายขอบข่ายการให้บริการ โดยมีผลการด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 12 และ 13 
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ตารางที่ 12 ผลการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนหน่วยวัดที่จัดเปรียบเทียบผล

การวัดภายในประเทศ (หน่วยวัด) 

แผน 12 13 18 18 16 12 10 

ผล 32 36 34 26 26 23 38 

จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเปรียบเทียบ

ผลการวัดภายในประเทศ 

แผน 270 300 360 360 320 240 200 

ผล 545 576 633 563 677 182 159 

จ านวนกิจกรรมของชมรมมาตรวทิยา 

(ครั้ง) 

แผน 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 

ผล 11 /2 0 13 /25  11 /3 0 15 /3 2 15 /35  14 /3 1 14/48 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้าน

มาตรวิทยา (คน-วัน) 

แผน 500 550 600 650 700 750 800 

ผล 1015 682 618 767 798 937 1,538 

จ านวนกิจกรรมบูรณาการด้านมาตร

วิทยากับหน่วยงานต่าง ๆ  (ครั้ง) 

แผน 7 10 10 10 10 10 10 

ผล 7 7 10 7 12 3 )-(  

 

ตารางที ่13 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมใหม้ีห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค 

(กิจกรรม) 

แผน 6 6 10 10 10 10 10 

ผล 6 13 16 5 5 9 )-(  

จ านวนสาขาการวดัใหม่ที่ห้องปฏบิัติการ

วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบขยายการ

ให้บริการ (สาขาการวัด) 

แผน 3 3 3 3 3 3 3 

ผล 6 3 3 )-(  )-(  )-(  )-(  
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3) แผนงานพัฒนากลุ่มผู้ใช้บริการมาตรวิทยา 

การด าเนินงานภายใต้แผนงานนี้ได้แก่ การสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้าน
มาตรวิทยา การน าองค์ความรู้มาตรวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับความสามารถทางการวัดของ
ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 14-16 

ตารางท่ี 14 ผลการด าเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิให้มกีารเรยีนการสอน

ด้านมาตรวิทยาในสถานศกึษาและจ านวนครู 

อาจารย์ ที่ผา่นการอบรม  (ครั้ง / คน) 

แผน 2/ 

100 

2/ 

100 

2/ 

100 

2/ 

100 

2/ 

100 

2/ 

100 

2/ 

100 

ผล 6/ 

180 
9/ 

1,204 

17/ 

2,886 

1/ 

21 

3/ 

354 

6/ 

265 
2/ 

197 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่

ความรู้ด้านมาตรวิทยา (คน) 

แผน 250 250 250 250 250 250 250 

ผล 1,246 871 1,600 1,300 1,220 1,446 1,538 
 

ตารางท่ี 15 ผลการด าเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนกิจกรรมจ านวนโรงงาน และ

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  (กิจกรรม / 

โรงงาน / คน) 

แผน 5/ 
10/ 
250 

5/ 
10/ 
250 

5/ 
10/ 
250 

5/ 
10/ 
250 

5/ 
10/ 
250 

5/ 
10/ 
250 

5/ 
10/ 
250 

ผล 13/ 
41/ 
954 

11/ 
30/ 
541 

8/ 
37/ 
309 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

ตารางที่ 16 ผลการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนกิจกรรมการส่งเสรมิสนบัสนนุการวดัทาง

การแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล(กิจกรรม) 

แผน 1 1 2 2 2 2 2 

ผล 1 2 2 2 5 1 )-(  

จ านวนรายการวัสดุอ้างอิงแบบเมตริกท่ีผลิต 

(รายการ) 

แผน         1 1 1 

ผล     )-(  1 )-(  

จ านวนโปรแกรมการทดสอบความช านาญการ

วัดด้านเคมีและชีวภาพให้ไดม้าตรฐานตาม

ระบบคณุภาพ ISO/IEC 17043  (โปรแกรม) 

แผน         1 1 1 

ผล     3 )-(  )-(  
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4) แผนงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเคร่ืองมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ 

 สถาบันได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางมาตรวิทยา ให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานมาตรวิทยาในประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน 
และขณะเดียวกันยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ  ซึ่งผล
การด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนกิจกรรมการอบรมที่มีบุคลากร

ต่างชาติเข้าร่วมและจ านวนบุคลากร

ต่างชาติที่ผ่านการอบรม (กิจกรรม / 

คน) 

แผน 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 

ผล 3 /35  3 /7 1 5 /229  2 /3 0 3 /37  3 /26  2/38 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและจ านวน

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

(กิจกรรม / หน่วยงาน) 

แผน 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 

ผล 1 /11  2 /9  1 /7  ไม่มี

ข้อมูล 

ไม่มี

ข้อมูล 

ไม่มี

ข้อมูล 

ไม่มี

ข้อมูล 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้แผนพฒันาระบบมาตรวทิยา
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

อันเป็นเหตุให้ผลการด าเนินงานบางส่วนไม่บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของประเทศให้เข้มแข็ง ซึ่งสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิง ในปี 2555 มีปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าในการออกแบบ และ

จัดจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จนกระท่ังปี 2558 ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปี 2560 นับเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

ล่าช้า  อย่างไรก็ตามสถาบันได้ด าเนินการในส่วนที่ปฏิบัติได้ในเบื้องต้น ได้แก่ การพัฒนานักมาตรวิทยา

เคมี โดยการจัดสรรทุนการศึกษาและปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยงานมาตรวิทยา

ต่างประเทศ และด าเนินการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบในประเทศให้มีความสามารถ

ทางการวัดและวิเคราะห์ อีกทางหนึ่ง 
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นอกจากนี้ อุปสรรคและปัญหาส าคัญในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติที่ส าคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

มอบหมาย แม้มีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการเป็นอย่างสูง  แต่ยังขาดประสบการณ์ด้านการบริหารระบบ

คุณภาพ และยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายน าเสนอขีดความสามารถเพ่ือตีพิมพ์บนเว็บไซต์

ของ BIPM แต่อย่างใด 
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 ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ภายใต้แผนแม่บทฉบับท่ี 3 นี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในทุกภาคส่วน  เพ่ือน ามาจัดท าเป็นเมทริกซ์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

อันเกิดจากปัจจัยภายใน และ โอกาส ภัยคุกคาม อันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (Strength 

Weakness Opportunity Threat Analysis: SWOT) โดยในการจัดท า SWOT นั้น ได้น าหลักการของ

การประเมินแบบสมดุล (Balance Score Card: BSC)  มาก าหนดมุมมองในการประเมิน  ได้แก่ 

(01) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development) 

(02) มุมมองด้านกระบวนการและนโยบาย (Processes and Policies) 

(03) มุมมองด้านการเงินและเศรษฐกิจ (Finance and Economy) 

(04) มุมมองด้านหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partners and Stakeholders) 
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การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพฒันา 
จุด

แข
็ง 

S-01 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความสามารถและมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถด้านการวัด 

S-02 ความสามารถทางการวัดและการให้บริการด้านมาตรวิทยามีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

S-03 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการวัดและการให้บริการ 

S-04 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายพันธมิตรที่พร้อม
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยาและการน ามาตรวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ 

จุด
อ่อ

น 

W-01 หน่วยงานด้านมาตรวิทยายังไม่มีการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดเวทีวิชาการด้าน
มาตรวิทยาที่ชัดเจนและสม่ าเสมอ 

W-02 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาข้ามสาขา
ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

W-03 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาไม่ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรวิทยา
และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาในภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวาง
และสม่ าเสมอ 

W-04 หน่วยงานด้านมาตรวิทยา ขาดการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด หรือส่งต่อทักษะ
ด้านมาตรวิทยาระหว่างรุ่นอย่างเป็นระบบ 

W-05 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาขาดการบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างองค์กรวิชาชีพ
ด้านมาตรวิทยาที่รับผิดชอบพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
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O-01 การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศจะกระตุ้นและเปิด
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านมาตรวิทยาอย่างต่อเนื่อง 

O-02 การสร้างและพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับความจ าเป็นในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยและการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

O-03 โลกาภิวัฒน์และอินเทอร์เน็ตเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

O-04 การตรวจวัดและติดตามมลพิษ การเคลื่อนย้ายมลพิษ รวมทั้งการเฝ้าสังเกตและ
พยากรณ์ภัยพิบัติต้องอาศัยการวัดที่แม่นย าและเที่ยงตรง และการเก็บข้อมูลใน
ระยะยาว เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลอง 

โอกาส
 

T-01 ความเข้าใจของสังคมว่ามาตรวิทยาคือการสอบเทียบท าให้เกิดความคาดหวังที่ไม่
ถูกต้อง จ ากัดบทบาท และการพัฒนามาตรวิทยา 

T-02 ความเข้าใจของสังคมว่าเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูงและราคาแพงสามารถ
ให้ผลการวัดที่แม่นย าเพียงพอแก่การใช้งานท าให้เกิดการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด
และท าให้ปฏิเสธการน ามาตรวิทยาเข้ามาแก้ปัญหา 

T-03 การผลักภาระต้นทุนอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้ไม่
เกิดความต้องการ หรือความจ าเป็นในการน ามาตรวิทยาไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

ภัยคุกคาม 
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การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย 
จุด

แข
็ง 

S-05 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกระบวนการสร้างความสามารถทางการวัดและ
การยอมรับความสามารถในระดับนานาชาติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

S-06 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกระบวนการให้บริการด้านมาตรวิทยาที่ชัดเจน
และเป็นระบบ 

S-07 หน่วยงานให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมี
กระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

S-08 พ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติก าหนดอ านาจหน้าที่ และให้กรอบ
การด าเนินการพัฒนาระบบมาตรวิทยาไว้ครบถ้วน 

S-09 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระที่สามารถบริหารจัดการ หรือ
ก าหนดกฎเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

จุด
อ่อ

น 

W-06 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่มีกระบวนการค้นหาความจ าเป็น และความ
ต้องการด้านมาตรวิทยาของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์และ
จัดล าดับภารกิจที่เหมาะสม 

W-07 เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิยังขาดการประสานงานระหว่างกัน ท าให้
กระบวนการบริหารจัดการระบบมาตรวิทยายังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ 

W-08 หน่วยงาน NQI ไม่มีกลไกและกระบวนการท างานแบบบูรณาการ 
W-09 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังขาดความพร้อมด้านกระบวนการในการ

ให้บริการลูกค้าในระดับอาเซียน 
W-10 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกระบวนการด าเนินงานและการตัดสินใจที่ไม่มี

ประสิทธิภาพและหลายกระบวนการ 
W-11 กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาและเส้นทางอาชีพยังไม่ชัดเจน

และเป็นระบบ รวมทั้งกระบวนการจัดการความรู้ด้วย 
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O-05 ความต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรวิทยาในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่และในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายจะผลักดันให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการน าเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยาไปใช้อย่างเป็นระบบ 

O-06 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะผลักดันให้เกิดกระบวนการน ามาตรวิทยาไปใช้ใน
การก าหนดมาตรฐานเพ่ือลดความขัดแย้ง หรือข้อกล่าวหาเรื่องการกีดกันทาง
การค้า 

O-07 ความต้องการยกระดับความแม่นย าในการวัดและผลิตภาพในการผลิตเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการในตลาด
การค้าเสรีจะผลักดันให้เกิดกระบวนการและกลไกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ใช้ประโยชน์ด้านมาตรวิทยาที่เป็นระบบ 

โอกาส
 

T-04 ความต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรวิทยาเกิดข้ึนอย่างฉับพลันอาจขัดขวาง
กระบวนการพัฒนามาตรวิทยาที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 

T-05 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบมาตร
วิทยา การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ และการบูรณาการอ่ืน ๆ 
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากเพ่ือให้เกิดความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ภัยคุกคาม 
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การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกจิ 
จุด

แข
็ง 

S-10 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือ
ด าเนินการบริหารระบบมาตรวิทยา 

S-11 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณพิเศษ เพื่อการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติและ
ขีดความสามารถทางการวัดของประเทศ 

S-12 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่หน่วยงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ปฐมภูมิ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบของภาครัฐอ่ืน ๆ ใน
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและการให้บริการ 

S-13 รัฐบาลจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบมาตรวิทยา ส าหรับด าเนินการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยา 

จุด
อ่อ

น 

W-12 งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารจัดการ การบ ารุงรักษาระบบวัด
และมาตรฐานการวัดต่าง ๆ และการพัฒนาบทบาทของสถาบันบนเวที
ระหว่างประเทศ 

W-13 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติและขีด
ความสามารถทางการวัดของประเทศไม่สม่ าเสมอ ท าให้การพัฒนาขาดความ
ต่อเนื่อง 

W-14 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
ภาครัฐอื่น ๆ  

W-15 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระยะยาว 
ส่งผลกระทบต่อการจัดหางบประมาณในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้เกิด
ความต่อเนื่อง 
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O-08 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะแก่
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอันจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา 

O-09 รัฐบาลก าหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ซึ่งเป็น
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

O-10 รัฐบาลเริ่มหันมาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ 

O-11 เศรษฐกิจโลกซบเซา กระบวนการผลิตจึงต้องการผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้น เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและต้นทุนแรงงาน จึงเกิดความต้องการใช้มาตรวิทยาในการเพ่ิม
ผลิตภาพ 

โอกาส
 

T-06 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้อัตราส่วนประชากรวัยท างานต่อ
ประชากรวัยพึ่งพาต่ าลง 

T-07 มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัดทั้งหมดต้องน าเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง
และมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง 

T-08 รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศให้
เข้มแข็ง เพื่อดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ AEC อัน
เป็นการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาค 

T-09 มีความเข้าใจ (คลาดเคลื่อน) ในระดับผู้ก าหนดนโยบายว่าสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติน่าจะสามารถหารายได้จากการให้บริการซ่ึงเพียงพอต่อการด าเนินการ 
รัฐไม่จ าเป็นต้องให้งบประมาณสนับสนุน 

ภัยคุกคาม 
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การประเมิน SWOT ด้านพนัธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จุด

แข
็ง 

S-14 ระบบมาตรวิทยามีกลุ่มลูกค้าและหุ้นส่วน (partner) ใน NQI ที่ชัดเจน 
S-15 ลูกค้าเชื่อม่ันในการให้บริการทางการวัดโดยสถาบัน และความสามารถ

ทางการวัดที่ให้บริการได้รับการยอมรับจากนานาชาติในระดับหนึ่ง 
S-16 พันธมิตรในระบบมาตรวิทยามีหลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น ชมรมมาตร

วิทยา สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นต้น   
S-17 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีพันธมิตรต่างประเทศท่ีเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ

และความเชื่อมโยงกับแหล่งทุน 

จุด
อ่อ

น 

W-16 เครือข่าย NQI ยังไม่เป็นรูปธรรม 
W-17 ผู้เกี่ยวข้องในระบบมาตรวิทยายังมีไม่ครบทุกภาคส่วน เช่น ภาควิจัย ภาค

การศึกษา 
W-18 ผู้เกี่ยวข้องยังไม่สามารถค้นหา หรือก าหนดความสนใจร่วมเพ่ือน ามาก าหนด

แนวทางการด าเนินความร่วมมือที่เหมาะสม 
W-19 ความเชื่อมโยงกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ 

(เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวิทยากับคุณภาพยังไม่เป็นที่รับรู้และ
เข้าใจของผู้บริโภค)) 
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O-12 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวนมากที่ใช้การวัดเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
ภารกิจยังไม่ได้ถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในระบบมาตรวิทยา 

O-13 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป NQI 
O-14 ผู้บริโภคมีความตระหนักในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ 
O-15 สภานิติบัญญัติได้ตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พ.ร.บ. 

เครื่องมือแพทย์ 
O-16 พันธมิตรต่างประเทศให้ความเชื่อถือในความสามารถของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติและมีความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ 

O-17 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่และนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของรัฐบาลท าให้เกิดผู้ใช้ประโยชน์จากมาตรวิทยารายใหม่ 

โอกาส
 

T-10 การเปิดภูมิภาคอาเซียนท าให้เกิดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบ
เทียบต่างชาติรายใหญ่ ส่งผลต่อการแข่งขันทางการตลาดของห้องปฏิบัติการ
ท้องถิ่นที่มีขนาดและเงินทุนขนาดเล็ก 

T-11 ผู้ใช้บริการทางการวัดยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของผลการวัดที่ถูกต้อง ท าให้
การแข่งขันของตลาดการให้บริการทางการวัดในประเทศเป็นการแข่งขันด้าน
ราคา มากกว่าคุณภาพ 

T-12 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างล่าช้าและการตรวจสอบความเป็นไปตาม
มาตรฐานโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคต้องใช้เทคโนโลยีและสมรรถนะของ
ผู้ตรวจ 

ภัยคุกคาม 
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ผลการวเิคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

S-02, S03, S-04, S-08 

W-14 

O-02, O-05, O-08, O-17 

T-01, T-08 

 

1.1พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้

ทันและเพียงพอต่อความจ าเป็นและความ

ต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 1:พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อตอบสนอง

ความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

S-03, S-04, S-08, S-11, S-

13,  

O-08, O-09, O-10 

T-01, T-07 

1.2สร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัด และ

ระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับ

ความสามารถและประสิทธิภาพของภาค

การผลิต 

W-07, W-18 

O-10 

T-04, T-06, T-08 

1.3วิจัยความจ าเป็นของประเทศและความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 
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การวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

S-14 

W-07, W-09, W-15, W-17, 

W-19 

O-09, O-12 

T-05 

2.1เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ

ประเทศให้เป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ 2:บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ 

และมีสมรรถนะ  

S-05, S-15, S-17 

O-07 

2.2สร้างการยอมรับความสามารถทางการ

วัดของประเทศและระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ 

S-07, S-08, S-14 

W-08, W-18, W-15, W-19 

T-10, T-11 

2.3เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยาย

เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบ

เทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติปฐมภูมิให้

ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน 

S-16 

W-19, W-20 

O-06, O-15 

T-12 

2.4ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือใน

การก าหนดมาตรฐานและการบังคับใช้

กฎหมาย 
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การวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

S-04, S-06, S-17 

O-08, O-10, O-11,  

O-18 

T-03 

3.1ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพ่ือ

ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรม

ในภาคการผลิตและบริการ เพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันของสินค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ 3:ยกระดับความสามารถของ

ผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยี

ทางมาตรวิทยา S-04, S-16 

W-05 

O-05, O-09 

3.2พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา 

เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

S-01, S-02, S-03, S-04, S-

05, S-08, S-13 

W-20 

O-02, O-04, O-13, O-14, 

O-15, O-16 

 

4.1ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคม

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 4:ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา 

W-01, W-02, W-03, W-04, 

W-09, W-20 

O-01, O-04, O-13, O-15 

T-01, T-09 

4.2สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้

ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา 

ภาคการศึกษาและภาคประชาชน 

W-20 

O-13, O-15, O-16 

4.3ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ 
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การวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

S-01, S-04, S-13, S-17 

W-01 

O-01, O-02, O-03, O-10, 

O-17 

T01, T-02 

5.1ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับ

สากล 

ยุทธศาสตร์ 5:พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวัด  

W-02, W-03, W-09, W-13, 

W-15 

O-02, O-05, O-10 

5.2ผลักดันการท างานเชิงบูรณาการ

ระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน 

W-05, W-06, W-12, W-13 

O-01, O-03 

5.3สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ

ทั้งในและต่างประเทศ 

S-08, S-09 

W-10, W-11, W-13, W-16 

T-09 

5.4บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

W-10, W-13 

O-03, O-12 

5.5ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
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ภาคผนวก ค:  
หนังสืออนุมัติแผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่3 พ.ศ. 2560-2564 
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95แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

96 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

98 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

100 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

102 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

104 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

106 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

108 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

110 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2561)



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

112 แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)





197
333



3/4-5 หมู่ 3 ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธาน ี12120

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โทรศพัท ์0 2577 5100 โทรสาร 0 2577 3658 เว็บไซต ์www.nimt.or.th

รวงวิทย

ขอ
ขอ

บค
ุณ

กร
าฟ

ฟ
กจ

าก
 w

w
w

.fr
ee

pi
k.

co
m


	ปก
	ปกหน้า
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1:  ความนำ
	1.1. ประวัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	1.2. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: วางรากฐาน
	1.3. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: ขยายรากฐานและเครือข่าย
	1.4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
	1.5. สถานภาพของประเทศไทย
	1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกิจ
	1.5.2. สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	แผนภาพที่ 1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD

	1.5.3. สถานภาพด้านสังคม
	1.5.4. สถานภาพด้านสิ่งแวดล้อม

	1.6. ความคาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
	ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ
	2.1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2.1. หน่วยมาตรฐาน
	2.2.2. หน่วยมาตรวิทยา
	2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน
	2.2.4. หน่วยตรวจ / หน่วยรับรอง
	2.2.5. ห้องปฏิบัติการ
	แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย


	2.3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย
	2.3.1.(ก) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology)
	2.3.1.(ข) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology)

	2.3.2. องค์ประกอบด้านพันธกิจ
	2.3.2.(ก) เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ
	2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ
	2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ

	2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์
	แผนภาพที่ 3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของต่างประเทศ
	แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ


	2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวิทยา
	2.4.1. ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	2.4.2. ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน
	แผนภาพที่ 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


	2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	2.5.1. บริบทภายนอก
	ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

	2.5.2. บริบทภายใน
	แผนภาพที่ 6 จำนวน  CMC ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย
	ตารางที่ 3 จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-2558
	ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน


	2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวิทยา
	2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้
	2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่
	2.6.3. ความท้าท้ายในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ
	2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน
	2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากร


	บทที่ 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
	3.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2. พันธกิจ (Mission)
	3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
	3.4. ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
	3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
	3.4.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
	3.4.3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)
	แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปยังแผนและนโยบายระดับชาติ


	3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions)
	ยุทธศาสตร์ 1: ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
	1.2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต
	1.3. วิจัยความจำเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1

	ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 2: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ
	2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
	2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน
	2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมาย

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 3: โครงสร้างกระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
	3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 4: สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ
	4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
	4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 5: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล
	5.2. ผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน
	5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม


	บทที่ 4:  แผนงาน
	4.1. การกำหนดแผนงาน
	4.1.1. แผนงานมาตรวิทยาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
	4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	4.1.3. แผนงานผลักดัน  ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
	4.1.4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
	4.1.5. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะทางมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
	4.1.6. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ
	4.1.7. แผนงานมาตรวิทยาเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	4.1.8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	4.1.9. แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีบทบาทที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ

	4.2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ
	4.2.1. งบประมาณรายโครงการ
	4.2.2. ความต้องการบุคลากร

	4.3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor)
	แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
	ตารางที่ 10 ปัจจัยสู่ความสำเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 5:  ผลกระทบ
	5.1.1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	5.1.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
	5.1.3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
	5.1.4. ผลกระทบต่อสังคม

	ภาคผนวก ก: ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2559)
	ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน มาตรวิทยา
	ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
	ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค
	ตารางที่ 14 ผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา
	ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม
	ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ

	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

	ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
	การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
	การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย
	การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
	การประเมิน SWOT ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์


	ภาพเนื้อใน
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1:  ความนำ
	1.1. ประวัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	1.2. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: วางรากฐาน
	1.3. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: ขยายรากฐานและเครือข่าย
	1.4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
	1.5. สถานภาพของประเทศไทย
	1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกิจ
	1.5.2. สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	แผนภาพที่ 1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD

	1.5.3. สถานภาพด้านสังคม
	1.5.4. สถานภาพด้านสิ่งแวดล้อม

	1.6. ความคาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
	ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ
	2.1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2.1. หน่วยมาตรฐาน
	2.2.2. หน่วยมาตรวิทยา
	2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน
	2.2.4. หน่วยตรวจ / หน่วยรับรอง
	2.2.5. ห้องปฏิบัติการ
	แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย


	2.3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย
	2.3.1.(ก) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology)
	2.3.1.(ข) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology)

	2.3.2. องค์ประกอบด้านพันธกิจ
	2.3.2.(ก) เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ
	2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ
	2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ

	2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์
	แผนภาพที่ 3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของต่างประเทศ
	แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ


	2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวิทยา
	2.4.1. ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	2.4.2. ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน
	แผนภาพที่ 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


	2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	2.5.1. บริบทภายนอก
	ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

	2.5.2. บริบทภายใน
	แผนภาพที่ 6 จำนวน  CMC ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย
	ตารางที่ 3 จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-2558
	ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน


	2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวิทยา
	2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้
	2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่
	2.6.3. ความท้าท้ายในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ
	2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน
	2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากร


	บทที่ 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
	3.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2. พันธกิจ (Mission)
	3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
	3.4. ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
	3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
	3.4.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
	3.4.3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)
	แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปยังแผนและนโยบายระดับชาติ


	3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions)
	ยุทธศาสตร์ 1: ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
	1.2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต
	1.3. วิจัยความจำเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1

	ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 2: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ
	2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
	2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน
	2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมาย

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 3: โครงสร้างกระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
	3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 4: สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ
	4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
	4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 5: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล
	5.2. ผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน
	5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม


	บทที่ 4:  แผนงาน
	4.1. การกำหนดแผนงาน
	4.1.1. แผนงานมาตรวิทยาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
	4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	4.1.3. แผนงานผลักดัน  ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
	4.1.4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
	4.1.5. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะทางมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
	4.1.6. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ
	4.1.7. แผนงานมาตรวิทยาเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	4.1.8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	4.1.9. แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีบทบาทที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ

	4.2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ
	4.2.1. งบประมาณรายโครงการ
	4.2.2. ความต้องการบุคลากร

	4.3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor)
	แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
	ตารางที่ 10 ปัจจัยสู่ความสำเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 5:  ผลกระทบ
	5.1.1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	5.1.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
	5.1.3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
	5.1.4. ผลกระทบต่อสังคม

	ภาคผนวก ก: ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2559)
	ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน มาตรวิทยา
	ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
	ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค
	ตารางที่ 14 ผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา
	ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม
	ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ

	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

	ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
	การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
	การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย
	การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
	การประเมิน SWOT ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์


	ปกหลัง
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1:  ความนำ
	1.1. ประวัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	1.2. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: วางรากฐาน
	1.3. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: ขยายรากฐานและเครือข่าย
	1.4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
	1.5. สถานภาพของประเทศไทย
	1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกิจ
	1.5.2. สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	แผนภาพที่ 1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD

	1.5.3. สถานภาพด้านสังคม
	1.5.4. สถานภาพด้านสิ่งแวดล้อม

	1.6. ความคาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
	ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ
	2.1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2.1. หน่วยมาตรฐาน
	2.2.2. หน่วยมาตรวิทยา
	2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน
	2.2.4. หน่วยตรวจ / หน่วยรับรอง
	2.2.5. ห้องปฏิบัติการ
	แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย


	2.3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย
	2.3.1.(ก) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology)
	2.3.1.(ข) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology)

	2.3.2. องค์ประกอบด้านพันธกิจ
	2.3.2.(ก) เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ
	2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ
	2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ

	2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์
	แผนภาพที่ 3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของต่างประเทศ
	แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ


	2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวิทยา
	2.4.1. ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	2.4.2. ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน
	แผนภาพที่ 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


	2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	2.5.1. บริบทภายนอก
	ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

	2.5.2. บริบทภายใน
	แผนภาพที่ 6 จำนวน  CMC ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย
	ตารางที่ 3 จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-2558
	ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน


	2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวิทยา
	2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้
	2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่
	2.6.3. ความท้าท้ายในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ
	2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน
	2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากร


	บทที่ 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
	3.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2. พันธกิจ (Mission)
	3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
	3.4. ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
	3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
	3.4.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
	3.4.3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)
	แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปยังแผนและนโยบายระดับชาติ


	3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions)
	ยุทธศาสตร์ 1: ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
	1.2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต
	1.3. วิจัยความจำเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1

	ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 2: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ
	2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
	2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน
	2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมาย

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 3: โครงสร้างกระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
	3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 4: สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ
	4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
	4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 5: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล
	5.2. ผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน
	5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม


	บทที่ 4:  แผนงาน
	4.1. การกำหนดแผนงาน
	4.1.1. แผนงานมาตรวิทยาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
	4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	4.1.3. แผนงานผลักดัน  ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
	4.1.4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
	4.1.5. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะทางมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
	4.1.6. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ
	4.1.7. แผนงานมาตรวิทยาเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	4.1.8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	4.1.9. แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีบทบาทที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ

	4.2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ
	4.2.1. งบประมาณรายโครงการ
	4.2.2. ความต้องการบุคลากร

	4.3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor)
	แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
	ตารางที่ 10 ปัจจัยสู่ความสำเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 5:  ผลกระทบ
	5.1.1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	5.1.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
	5.1.3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
	5.1.4. ผลกระทบต่อสังคม

	ภาคผนวก ก: ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2559)
	ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน มาตรวิทยา
	ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
	ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค
	ตารางที่ 14 ผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา
	ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม
	ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ

	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

	ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
	การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
	การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย
	การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
	การประเมิน SWOT ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์



	ปก
	ปกหน้า
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1:  ความนำ
	1.1. ประวัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	1.2. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: วางรากฐาน
	1.3. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: ขยายรากฐานและเครือข่าย
	1.4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
	1.5. สถานภาพของประเทศไทย
	1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกิจ
	1.5.2. สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	แผนภาพที่ 1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD

	1.5.3. สถานภาพด้านสังคม
	1.5.4. สถานภาพด้านสิ่งแวดล้อม

	1.6. ความคาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
	ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ
	2.1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2.1. หน่วยมาตรฐาน
	2.2.2. หน่วยมาตรวิทยา
	2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน
	2.2.4. หน่วยตรวจ / หน่วยรับรอง
	2.2.5. ห้องปฏิบัติการ
	แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย


	2.3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย
	2.3.1.(ก) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology)
	2.3.1.(ข) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology)

	2.3.2. องค์ประกอบด้านพันธกิจ
	2.3.2.(ก) เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ
	2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ
	2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ

	2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์
	แผนภาพที่ 3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของต่างประเทศ
	แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ


	2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวิทยา
	2.4.1. ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	2.4.2. ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน
	แผนภาพที่ 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


	2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	2.5.1. บริบทภายนอก
	ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

	2.5.2. บริบทภายใน
	แผนภาพที่ 6 จำนวน  CMC ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย
	ตารางที่ 3 จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-2558
	ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน


	2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวิทยา
	2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้
	2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่
	2.6.3. ความท้าท้ายในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ
	2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน
	2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากร


	บทที่ 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
	3.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2. พันธกิจ (Mission)
	3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
	3.4. ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
	3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
	3.4.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
	3.4.3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)
	แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปยังแผนและนโยบายระดับชาติ


	3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions)
	ยุทธศาสตร์ 1: ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
	1.2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต
	1.3. วิจัยความจำเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1

	ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 2: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ
	2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
	2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน
	2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมาย

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 3: โครงสร้างกระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
	3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 4: สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ
	4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
	4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 5: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล
	5.2. ผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน
	5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม


	บทที่ 4:  แผนงาน
	4.1. การกำหนดแผนงาน
	4.1.1. แผนงานมาตรวิทยาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
	4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	4.1.3. แผนงานผลักดัน  ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
	4.1.4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
	4.1.5. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะทางมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
	4.1.6. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ
	4.1.7. แผนงานมาตรวิทยาเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	4.1.8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	4.1.9. แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีบทบาทที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ

	4.2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ
	4.2.1. งบประมาณรายโครงการ
	4.2.2. ความต้องการบุคลากร

	4.3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor)
	แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
	ตารางที่ 10 ปัจจัยสู่ความสำเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 5:  ผลกระทบ
	5.1.1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	5.1.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
	5.1.3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
	5.1.4. ผลกระทบต่อสังคม

	ภาคผนวก ก: ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2559)
	ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน มาตรวิทยา
	ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
	ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค
	ตารางที่ 14 ผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา
	ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม
	ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ

	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

	ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
	การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
	การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย
	การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
	การประเมิน SWOT ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์


	ภาพเนื้อใน
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1:  ความนำ
	1.1. ประวัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	1.2. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: วางรากฐาน
	1.3. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: ขยายรากฐานและเครือข่าย
	1.4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
	1.5. สถานภาพของประเทศไทย
	1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกิจ
	1.5.2. สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	แผนภาพที่ 1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD

	1.5.3. สถานภาพด้านสังคม
	1.5.4. สถานภาพด้านสิ่งแวดล้อม

	1.6. ความคาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
	ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ
	2.1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2.1. หน่วยมาตรฐาน
	2.2.2. หน่วยมาตรวิทยา
	2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน
	2.2.4. หน่วยตรวจ / หน่วยรับรอง
	2.2.5. ห้องปฏิบัติการ
	แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย


	2.3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย
	2.3.1.(ก) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology)
	2.3.1.(ข) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology)

	2.3.2. องค์ประกอบด้านพันธกิจ
	2.3.2.(ก) เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ
	2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ
	2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ

	2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์
	แผนภาพที่ 3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของต่างประเทศ
	แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ


	2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวิทยา
	2.4.1. ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	2.4.2. ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน
	แผนภาพที่ 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


	2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	2.5.1. บริบทภายนอก
	ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

	2.5.2. บริบทภายใน
	แผนภาพที่ 6 จำนวน  CMC ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย
	ตารางที่ 3 จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-2558
	ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน


	2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวิทยา
	2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้
	2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่
	2.6.3. ความท้าท้ายในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ
	2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน
	2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากร


	บทที่ 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
	3.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2. พันธกิจ (Mission)
	3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
	3.4. ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
	3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
	3.4.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
	3.4.3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)
	แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปยังแผนและนโยบายระดับชาติ


	3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions)
	ยุทธศาสตร์ 1: ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
	1.2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต
	1.3. วิจัยความจำเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1

	ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 2: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ
	2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
	2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน
	2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมาย

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 3: โครงสร้างกระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
	3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 4: สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ
	4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
	4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 5: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล
	5.2. ผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน
	5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม


	บทที่ 4:  แผนงาน
	4.1. การกำหนดแผนงาน
	4.1.1. แผนงานมาตรวิทยาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
	4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	4.1.3. แผนงานผลักดัน  ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
	4.1.4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
	4.1.5. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะทางมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
	4.1.6. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ
	4.1.7. แผนงานมาตรวิทยาเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	4.1.8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	4.1.9. แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีบทบาทที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ

	4.2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ
	4.2.1. งบประมาณรายโครงการ
	4.2.2. ความต้องการบุคลากร

	4.3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor)
	แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
	ตารางที่ 10 ปัจจัยสู่ความสำเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 5:  ผลกระทบ
	5.1.1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	5.1.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
	5.1.3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
	5.1.4. ผลกระทบต่อสังคม

	ภาคผนวก ก: ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2559)
	ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน มาตรวิทยา
	ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
	ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค
	ตารางที่ 14 ผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา
	ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม
	ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ

	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

	ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
	การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
	การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย
	การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
	การประเมิน SWOT ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์


	ปกหลัง
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1:  ความนำ
	1.1. ประวัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	1.2. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2551: วางรากฐาน
	1.3. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: ขยายรากฐานและเครือข่าย
	1.4. แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
	1.5. สถานภาพของประเทศไทย
	1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกิจ
	1.5.2. สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	แผนภาพที่ 1 การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD

	1.5.3. สถานภาพด้านสังคม
	1.5.4. สถานภาพด้านสิ่งแวดล้อม

	1.6. ความคาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
	ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ
	2.1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย
	2.2.1. หน่วยมาตรฐาน
	2.2.2. หน่วยมาตรวิทยา
	2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน
	2.2.4. หน่วยตรวจ / หน่วยรับรอง
	2.2.5. ห้องปฏิบัติการ
	แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทย


	2.3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย
	2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย
	2.3.1.(ก) มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (legal metrology)
	2.3.1.(ข) มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific metrology)

	2.3.2. องค์ประกอบด้านพันธกิจ
	2.3.2.(ก) เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ
	2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ
	2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัติการตติยภูมิ

	2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์
	แผนภาพที่ 3 ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของต่างประเทศ
	แผนภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ


	2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวิทยา
	2.4.1. ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	2.4.2. ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน
	แผนภาพที่ 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


	2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
	2.5.1. บริบทภายนอก
	ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

	2.5.2. บริบทภายใน
	แผนภาพที่ 6 จำนวน  CMC ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย
	ตารางที่ 3 จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-2558
	ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน


	2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวิทยา
	2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้
	2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่
	2.6.3. ความท้าท้ายในการทำให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ
	2.6.4. ความท้าทายด้านการเงิน
	2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากร


	บทที่ 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
	3.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2. พันธกิจ (Mission)
	3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
	3.4. ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
	3.4.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
	3.4.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
	3.4.3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)
	แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปยังแผนและนโยบายระดับชาติ


	3.5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Intentions)
	ยุทธศาสตร์ 1: ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
	1.2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต
	1.3. วิจัยความจำเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 5 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 1

	ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 2: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	2.1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ
	2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
	2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและในอาเซียน
	2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมาย

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 2

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 3: โครงสร้างกระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	3.1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
	3.2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 7 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 3

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 4: สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	4.1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ
	4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาคงานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
	4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 4

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

	ยุทธศาสตร์ 5: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 แนวคิด
	 เป้าประสงค์
	 กลยุทธ์
	5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล
	5.2. ผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน
	5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
	5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

	 ผลผลิต
	ตารางที่ 9 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ที่ 5

	 ผลลัพธ์
	 บทบาท
	 ผู้รับประโยชน์ทางตรง
	  ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม


	บทที่ 4:  แผนงาน
	4.1. การกำหนดแผนงาน
	4.1.1. แผนงานมาตรวิทยาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
	4.1.2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	4.1.3. แผนงานผลักดัน  ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
	4.1.4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
	4.1.5. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะทางมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
	4.1.6. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพและวัฒนธรรมคุณภาพ
	4.1.7. แผนงานมาตรวิทยาเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	4.1.8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	4.1.9. แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยและมีบทบาทที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ

	4.2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ
	4.2.1. งบประมาณรายโครงการ
	4.2.2. ความต้องการบุคลากร

	4.3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor)
	แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
	ตารางที่ 10 ปัจจัยสู่ความสำเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์


	บทที่ 5:  ผลกระทบ
	5.1.1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	5.1.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
	5.1.3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
	5.1.4. ผลกระทบต่อสังคม

	ภาคผนวก ก: ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2559)
	ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้าน มาตรวิทยา
	ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
	ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค
	ตารางที่ 14 ผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา
	ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม
	ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ

	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2

	ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
	การประเมิน SWOT ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
	การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย
	การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
	การประเมิน SWOT ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์






