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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานภายใต้กํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าท่ีในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ผ่านการพัฒนา
มาตรฐานการวัดแห่งชาติและบริการสอบเทียบ เพ่ือให้เกิดสายโซ่ความสามารถสอบกลับได้ทาง
มาตรวิทยาในประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีหน้าท่ีสร้างการยอมรับให้แก่มาตรฐานการวัดและ
ใบรับรองผลการสอบเทียบของสถาบันตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือให้กิจกรรมการวัด
ภายในประเทศมีความแม่นยําและน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยดําเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้ ๑) พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและ
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ๒) บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็น
ระบบและมีสมรรถนะ ๓) ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทาง
มาตรวิทยา ๔) ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา และ ๕) พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวัด 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 
กําหนดให้เกิดการร่วมผลักดันการทํางานบูรณาการระหว่างหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ ซ่ึงกระจายอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ เป็นภารกิจสําคัญประการหน่ึงของแผน หน่วยงาน
หลักในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ คือ 

 มาตรวิทยา  แบ่งเ ป็นมาตรวิทยาเ ชิง วิทยาศาสตร์  โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย โดยสํานักช่ังตวงวัด กรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 การมาตรฐาน แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 การทดสอบ ดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชน หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ

ทดสอบกระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันไฟฟ้า สถาบันยาน
ยนต์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ 
 การจัดการระบบคุณภาพ ปัจจุบันการรับรองระบบงาน ดําเนินการโดยหลายหน่วยงาน กล่าวคือ 

สํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
ม า ต ร ฐ า น สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ห่ ง ช า ติ  ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  และกรมวิทยาศาสต ร์บริ การ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนท่ีจะให้มีการรวบรวมงานรับรอง
ระบบงานเข้าด้วยกันในอนาคตอันใกล้ 

ท้ังน้ีเพ่ือให้ฟันเฟืองของโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวเคลื่อนประสานไปด้วยกัน นําไปสู่การทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นท่ี ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต  

ประเด็นท่ี ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  

ประเด็นท่ี ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นท่ี ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต  

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม
และบริการ โดยการนําเทคโนโลยีมาตรวิทยามาสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคตให้สามารถขับเคล่ือนประเทศสู่ประเทศท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการวัด ด้วยบุคลากรท่ีมีทักษะและความรู้เฉพาะทางด้านมาตรวิทยา 

ประเด็นท่ี ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  

หากประเทศไทยต้องการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
อาเซียน และเป็นจุดเช่ือมต่อของภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล การแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึง โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอ่ืน ๆ โดยแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) จะ
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านการวัดให้แก่ประเทศไทย เพ่ือให้สามารถรองรับ
การพัฒนาระบบราง  และการพัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานใ ห้ เ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ประเด็นท่ี ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะ
ท่ี ๓ (พ .ศ .  ๒๕๖๐  – ๒๕๖๕ )  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและยกระดับขีด
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ความสามารถด้านการผลิตและบริการด้วยมาตรวิทยาแก่ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดย่อมยุคใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการในการก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 (๑) ประเด็นท่ี ๔. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ ๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรมและบริการ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ: โครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
มาตรฐานที่สําคัญ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้ังผู้ผลิตและผู้ให้
บริการ รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเ พ่ิมในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์  
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและชีวภาพ อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ โดยนํามาตรวิทยาไปใช้ในการสนับสนุนการ
ยกระดับงานวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้างต้น 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ  

 แนวทางการพัฒนา: พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตร
ชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึง
อุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวเน่ือง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นท่ีเหมาะสม  

 เป้าหมายของแผนย่อย:อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: 

ความไม่สมบูรณ์ของความสามารถทางการวัดด้านเคมีและ
ชีวภาพ ท้ังในเชิงปริมาณท่ียังคงไม่เพียงพอ ในเชิงความ
ครอบคลุมในสาขาการวัดและในเชิงช่วงการวัดตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานในประเทศเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งในการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมดังกล่าว
ต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบท่ีถูกต้องและ
แม่นยํา เพราะหากเกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ ทดสอบ 
และสอบเทียบอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานท้ังระบบ 
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ต้ังแต่ผู้ผลิตและผู้ ใ ห้บริการ ตลอดจนผู้บริ โภคท้ังในและ
ต่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) จึงมีโครงการ/กิจกรรมที่จําเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถทางการวัดด้านเคมีและชีวภาพเพ่ิมขึ้น ใน
ครบถ้วนท้ังปริมาณ สาขาการวัด และช่วงการวัด เป็นการ
สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพให้สามารถขยาย
ขีดความสามารถในการผลิตและการให้บริการต่อไป 

๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร  

 แนวทางการพัฒนา : ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับ
สากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์
ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการ
อํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้
มากข้ึน  

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: 

ข้อมูลจาก UN World Population Prospects (๒๐๑๕) พบว่า 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปร้อยละ ๑๓ 
โดยคาดว่าปี พ.ศ . ๒๕๙๓ จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ และ
แนวโน้มประชากรโลกก็มีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้นเช่นกัน 
การแพทย์และสาธารณสุขจึงจําเป็นต่อประชากรในประเทศอย่าง
ย่ิงอีกทั้งชาวต่างชาติยังนิยมเดินทางมารับการรักษาในประเทศ
ไทยอย่างยาวนาน นอกจากการบริการท่ีดีแล้ว เครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณ์ รวมถึง บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในการใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวมีส่วนสําคัญในการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่
ผู้ใช้บริการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมี
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ และยา 
เป็นต้น ของประเทศไทยให้สอดคล้องตามระบบสากล และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้าน
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การพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๕)  

๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

 แนวทางการพัฒนา: ยกระดับความสามารถของผู้ผลิตผู้พัฒนา 
และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันในด้านต่าง ๆ มากข้ึน เช่นการสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่
าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ช้ินส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เป ็นต ้น  และให ้สามารถสร ้างและพัฒนานวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
รวมถึงการสร้างโมเดลในการทําธุรกิจใหม่ในอนาคต  

 เป้าหมายของแผนย่อย: อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ:  

ผู้ผลิตและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
จะสามารถขยายตัวได้ จําเป็นต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพ
ด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้
เป็นตามมาตรฐาน  ISO9283 และโครงการอ่ืน  ๆ ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) จะช่วยให้ผู้ผลิตและให้บริการสามารถ
พัฒนาระบบตรวจสอบ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  ข้ อ มูล  และ
ปัญญาประดิษฐ์ให้มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 (๒) ประเด็นท่ี ๗. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศดีขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ: เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสนับสนุนการวัดให้ครอบคลุมการใช้งาน เพ่ือส่งเสริม
การขนส่งทางรางท้ังด้านสมรรถนะการขับเคลื่อน ระบบอาณัติ
สัญญาณ ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ให้สามารถเช่ือมโยงท่ัว
ประเทศ ท้ังในเขตเมืองใหญ่และในส่วนภูมิภาค 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์  
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 แนวทางการพัฒนา: สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ท่ี
ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ โดยการสร้าง นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา 
และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่
งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และ
เคร่ืองกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น 
รวมท้ังสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองต่อความต้
องการของผู้ใช้บริการในรูปแบบ last mile delivery เช่น การใช้
อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น  

 เป้าหมายของแผนย่อย: ต้นทุนโลจิสติกสข์องประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ:  

จากนโยบายรัฐบาลท่ีมีแผนจะพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
และส่งเสริมการคมนาคมระบบราง ซ่ึงต้องมีมาตรฐาน ๖ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ ด้าน
ระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบไฟฟ้า ด้านการดําเนินการ ด้าน
ตัวรถไฟ และด้านความปลอดภัย แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
จึงจัดทําโครงการเพื่อสร้างมาตรฐานการวัดและความสามารถ
ใหม่ทางการวัดที่ครอบคลุมและจําเป็นต่อการพัฒนาระบบราง 
โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้กับระบบขนส่ง
และอุตสาหกรรมอ่ืนได้อีกด้วย โดยโครงการจะเน้นพัฒนา
มาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างทางรถไฟ และด้านการดําเนินการเป็นหลัก 

 (๓) ประเด็นท่ี ๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่  

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย : ผูป้ระกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้เทคโนโลยีมาตรวิทยา  
ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดย่อม
ให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการ
ให้บริการ รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ใน
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ตลาดสากลและเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการ
ดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 แนวทางการพัฒนา: ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพ ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็ง
ของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ ได้แก่ การกําหนดมาตรฐาน การ
ตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
สินค้า และบริการที่มีความจําเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป ็นผู ้ร ่วมกําหนด 
มาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุน
ให้ผู ้ประกอบการสามารถข้ึนทะเบียนมาตรฐานให ้มากขึ้น 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะ ของผู้ซ้ือกําหนด อันจะ
ทําให ้สินค ้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได ้ในตลาดโลก 
โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 เป้าหมายของแผนย่อย: อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบายดีขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: 
โครงการภายใ ต้แผนปฏิ บั ติการ  ด้ านการ พัฒนาระบบ         
มาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายโดยนําเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยามาใช้  
ในการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
ย่อม  สนับส นุน ใ ห้ มีการ ใ ช้ เทค โน โล ยี ท่ี ทันส มัยและ มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเน่ือง และ
พัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมอีกด้วย 

  

(๔) ประเด็นท่ี ๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ ๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลย ีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสงูขึ้น  

 การบรรลุ เ ป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านการวัดและวัสดุอ้างอิง เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ  เ พ่ือ ใ ห้ มี โครงสร้ าง พ้ืนฐานด้าน
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจําเป็นของอุตสาหกรรม 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม  

 แนวทางการพัฒนา: พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ    
วิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศ
และสอดรับกับความจําเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งม
อบสินค ้าและบริการที่ มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะท่ีผู ้ ซ้ือ
กําหนด อันจะทําให้สินค้าและบริการน้ันสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก  

 เป้าหมายของแผนย่อย: จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: 
การผลิตสินค้าและการให้บริการ ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติล้วนต้องการความน่าเช่ือถือ การพัฒนามาตรฐาน 
ระบบคุณภาพ การวิเคราะห์และทดสอบจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่าง
ย่ิง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะ
ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ได้จัดให้มีโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาท่ีถูกต้องและแม่นยําในสาขาต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมศักยภาพตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมถึงเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตของ
ภาคสังคมและประชาชน 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  

หัวข้อ ย่อย  ๓ .๓  : การปฏิ รูปสถาบันด้านการส่ง เส ริมผลิตภาพ 
(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถของภาค
การผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ ซ่ึงมีปัจจัยหลัก ๓ ประการ คือ “คุณภาพ (Quality)” “ต้นทุน 
(Cost)” และ “การส่งมอบสินค้า (Delivery)” ในส่วนของคุณภาพน้ันจําเป็นต้องมี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ ประกอบด้วย มาตรวิทยา (Metrology) การ
กําหนดมาตรฐาน  (Standard) การทดสอบ  (Testing) การบริหารคุณภาพ 
(Quality Management) หรือท่ีเรียกว่า MSTQ หรือ “การมาตรฐาน” 
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๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการทํางานแบบ 
Platform/Network เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสําคัญด้านการเพ่ิม
ผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ  

๓) กิจกรรม : การสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality 
Infrastructure & Services: NQIS) 

๔) เป้าหมายกิจกรรม : ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพที่สมบูรณ์ท่ีสุดในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการท่ีสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ 

๑. ความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์ของประเทศไทยดีท่ีสุดใน
อาเซียนและดีท่ีสุด ๑ ใน ๕ ของเอเชีย 

๒. การรับรองระบบงาน (accreditation) เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอและได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๓. บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมี
คุณภาพสมํ่าเสมอ 

 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 

๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน : นําเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้เพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและกระบวนการ
ผลิตของผู้ประกอบการขนาดย่อม 

๓) กิจกรรม 
๑. พัฒนาองค์ความรู้ 
๒. ออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบ 
๓. ให้คําปรึกษา 
๔. เก็บข้อมูลผลการดําเนินการ 
๕. จัดอบรม/สัมมนา 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 

๑. สามารถพัฒนาเทคโนโลยี หรือต้นแบบนวัตกรรมการวัด ท่ี
สามารถใช้งานได้จริง 

๒. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถลดต้นทุนที่เกิดจากการ
จ้างบริษัทต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมผลิต 
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ท่ี ๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ 
และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย
ฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า  

๒) เป้าหมายรวมท่ี ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม  

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี ๒. เพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ข้อ ๓.) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และ
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

 

๒.๑.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง  

 ช่ือแผนระดับที่ ๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  

 ช่ือแผนระดับที่ ๓ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจําเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 
เกิดขึ้นในช่วงเวลาภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศมีการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ บางประเทศเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบมาตรวิทยาในสภาวะ
ดังกล่าวน้ีจึงจะเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถทางการวัดที่ตอบโจทย์ความต้องการและความ
จําเป็นของประเทศ อันเกิดจากนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนอื่น ๆ การถ่ายทอดและส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน      
มาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิต การต่อยอดความใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของคนไทยให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เพ่ือให้วัฒนธรรมน้ียกระดับตลาดสินค้าและบริการภายในประเทศ ซ่ึงจะ
เป็นแรงผลักดันให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ตลาดการค้าของไทยกลายเป็นตลาด
สินค้าและบริการคุณภาพ ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้สินค้า และสินค้าไทยเป็นสินค้า
นวัตกรรมคุณภาพท่ีมีความสามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าคุณภาพสูง รวมทั้งสามารถแข่งขันในตลาด
ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการจะดําเนินการดังกล่าวให้สัมฤทธ์ิผล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซ่ึงเป็น
องค์กรหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ น้ีจะต้องมีความสามารถทางวิชาการ มีบุคลากรและเคร่ืองมือใน
การดําเนินการที่เพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งท่ีสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่าด้านอ่ืนคือการบูรณาการและ
ผลักดันให้โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ ซ่ึง
ประเด็นนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การพัฒนาบริการสาธารณสุข การอํานวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างไรก็ตามการดําเนินการในทุกด้านท่ีกล่าวมาจะไม่สามารถดําเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้หากขาด
การบูรณาการกับผู้ใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ัน ๆ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

๓.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหง่ชาติ ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถทางการวัด และการ

สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดดังกล่าวในระดับนานาชาติ เพ่ือเป็น

เสาเข็มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ จึง

กําหนดให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยาเชิง
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วิทยาศาสตร์ของประเทศ สร้างขีดความสามารถด้านการวัด ในปริมาณการวัดใหม่ 

หรือในย่านการวัดใหม่ 

๑. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ 

อุตสาหกรรมที่รัฐบาลกําหนด ตัวอย่างโครงการพัฒนาความสามารถทางการวัด

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม Food Innopolis 

ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดใน

หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านความช้ืน เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมข้าวไทย 

ด้านแสงยูวี เพ่ือการฆ่าเช้ือในอุตสาหกรรมอาหารและนํ้าด่ืม หรือ              ด้าน

พันธุกรรมศาสตร์ เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาล   

เป็นต้น 

๒. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่

ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง หรือเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น การพัฒนาการระบบการ

ขนส่งทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม การพัฒนาสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูงจากขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๓๐ กิโลโวลต์ เป็น ๕๐๐     

กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมท้ังการกระจายเวลามาตรฐานของประเทศ 

๓. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะเรื่องของการ

ควบคุมมลพิษและการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมไปถึงการพัฒนา

พลังงานทางเลือกและพลังงานสีเขียว 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวช้ีวัดรวม 

เป้าหมายของการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบ  

มาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) มี ๕ ประการดังต่อไปน้ี 

๑. ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจําเป็นด้านการวัดของประเทศและ

ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในทุกมิติ 

๒. โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ 

๓. กระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้น 

๔. สังคมไทยตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นสังคมร่วมสมัยที่มี

วัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็ง 
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๕. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการปฐมภูมิเครือข่าย มีความเป็น

เลิศด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย และเป็นองค์กรภาครัฐท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญ จํานวน 

จํานวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ

จําเป็นและความต้องการของประเทศ 

๓๗๔ รายการ 

จํานวนวัสดุอ้างอิงรับรองท่ีได้พัฒนาขึ้นจากความพร้อมทางด้านเคมีและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

๑๕๐ รายการ 

จํานวนนวัตกรรมการวัด และ/หรือ เครื่องมือวัดต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา

เพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๕๐ รายการ 

จํานวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM (CMC) ๑๗๐ รายการ 

จํานวนมาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบ ท่ีบุคลากรด้านมาตรวิทยามีส่วนร่วม

ในการกําหนดหรือพิจารณา 

๘ ฉบับ 

จํานวนผูป้ระกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนํานวัตกรรม/ ต้นแบบ

ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

๖๐ ราย 

จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะด้านมาตรวิทยา ๖๕๐ คน 

กิจกรรมบูรณาการเพ่ืองานภาคสาธารณะ ๔๘ กิจกรรม 

คู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (good practice guide) / วิธีการทวนสอบเคร่ืองมือ ๓๐ ฉบับ 

ขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิท่ีได้รับการพัฒนา ๑๖ รายการ 

จํานวนบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ ๓๐ บทความตอ่ปี 

๓.๒.๓  แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา: 

๑. พัฒนาความสามารถด้านการวัดที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ โดยความสามารถทางการวัดเหล่าน้ีแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มคือ  

 กลุ่มท่ีตอบสนองกับความต้องการที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ 

ได้แก่ความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบท่ีภาคการผลิต ภาครัฐ

และภาควิชาการต้องการ  

 กลุ่มท่ีเป็นรากฐานให้แก่การพัฒนาระบบมาตรวิทยาและระบบการสอบ

กลับได้ทางมาตรวิทยาของประเทศ อันได้แก่มาตรฐานการวัดแห่งชาติท่ี

สอดคล้องกับนิยามใหม่ของหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ  
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 กลุ่มที่ เริ่มพัฒนาเพ่ือรองรับความจําเป็นในอนาคตอันเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค

ในด้านคุณภาพ 

๒. สร้างสมรรถนะเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

คุณภาพของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมของบริการ

ด้านมาตรวิทยาให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิต การค้า การ

คุ้มครองผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมายและการอํานวยความยุติธรรม  

๓. ส่งมอบนวัตกรรมการวัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิตและแรงงานไทย 

๔. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและใช้วัฒนธรรมคุณภาพยกระดับคุณภาพตลาดสินค้า

และบริการภายในประเทศ 

๕. ส่งมอบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติท่ีทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความสามารถ

ทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ 

๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดําเนินการ/พัฒนา (ตัวช้ีวัดเชิง 
outcome)  

๑. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับการ

ยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น 

๒. ภาคส่วนต่างๆ  ใ ช้ เครื่ อง มือและความสามารถสอบกลับไ ด้ทาง 

มาตรวิทยาที่เหมาะสมเป็นหลักอ้างอิง(ความถูกต้องด้านการวัด)ในการ

ดําเนินภารกิจ 

๓. มีนวัตกรรมด้านการวัดและเครื่องมือต้นแบบท่ีพัฒนาได้เองในประเทศ 

๔. ระบบมาตร วิทยาของประเทศมีสมรรถนะ  (capability) พลวัตร 

(dynamics) และความสามารถในการปรับตัว (agility) เพ่ิมขึ้น 

๕. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเ น่ืองจากการพ่ึงพาระบบมาตรวิทยา

ต่างประเทศลดลง 

๖. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ เป็นระบบและสอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติสากล 

๗. ระบบมาตรวิทยาของประเทศได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

สูงขึ้น 



แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ๑๕ 
  

๘. เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบขยายตัวอย่าง

ย่ังยืนและมีความเข้มแข็งสามารถรองรับความต้องการอันเน่ืองมาจากการ

เปิดประชาคมอาเซียน 

๙. เกิดเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพและธุรกิจ (Triple Helix) ท่ี ร่วมกันใช้

ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในระดับประเทศและอาเซียน

อย่างคุ้มค่า 

๑๐. เกิดความเป็นธรรมและสังคมมีความเช่ือม่ันในการออกมาตรฐานและ

กฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช้มาตรฐานและกฎหมายเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการ

นํามาตรวิทยามาใช้ (การฟ้องร้องเน่ืองจากไม่เช่ือถือลดลง) 

๑๑. ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้น 

๑๒. แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น extra skills) สูงขึ้น 

๑๓. วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถสร้าง

นวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนเพ่ิมขึ้นด้วยมาตรวิทยา 

๑๔. วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก 

(global value chain) และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

สูงขึ้น 

๑๕. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางสุขภาพในสังคมสูงวัยมีสมรรถนะสูงขึ้น 

๑๖. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความถูกต้อง เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑๗. ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความน่าเช่ือถือ

และสามารถทวนสอบได้อย่างเป็นระบบเพ่ิมขึ้น  

๑๘. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับมาตรวิทยาและ

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้ 

๑๙. สถาบันมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีความสามารถและมีความพร้อมในการ

สนับสนุนและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการนํามาตรวิทยาไปประยุกต์

เพ่ือแก้ปัญหา 

๒๐. สังคมไทยมีวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็งและสามารถใช้วัฒนธรรมดังกล่าว

ในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการของประเทศ 
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๒๑. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะทางวิชาการและความสามารถ

ทางการวัดที่สูงขึ้น สามารถให้บริการด้านมาตรวิทยาในระดับสากล 

๒๒. บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบนเวทีมาตรวิทยาและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสร้างสรรค์และเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยยะ 

๒๓. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีระบบและกระบวนการทํางานท่ีกระชับ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประโยชน์

สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  



แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ๑๗ 
  

๒) กิจกรรมท่ีต้องดําเนินการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลระดับ
กิจกรรม 

กิจกรรม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

รวม 

พัฒนาขีดความสามารถทางการวัด เพ่ือ

ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการ

ของประเทศ (รายการ) 

๓๕ ๖๐ ๖๓ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๓๗๔ 

พัฒนาวัสดุ อ้าง อิงรับรองด้านเคมีและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (รายการ) 

๑๑ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๔ ๓๐ ๑๕๐ 

พัฒนานวัตกรรมการวัดและ/หรือเครื่องมือ

วัดต้นแบบ (รายการ/ชุด/เครื่อง) 

๑ ๕ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๕๐ 

จัดส่งขีดความสามารถทางการวัดตีพิมพ์ใน

เว็บไซต์ BIPM (CMC) (รายการ) 

๑๐ ๓๐ ๓๐ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๑๗๐ 

จัดทํามาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบท่ี

บุคลากรด้านมาตรวิทยามีส่วนร่วมในการ

กําหนดหรือพิจารณา (ฉบับ) 

๐ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๘ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนํานวัตกรรม/

ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์แก่

ผู้ประกอบการ (หน่วยงาน) 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ 

ถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะด้านมาตรวิทยาแก่

แรงงาน (คน) 

๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๖๕๐ 

กิจกรรมบูรณาการเพ่ืองานภาคสาธารณะ 

(กิจกรรม) 

๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๔๘ 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (good practice 

guide) / วิธีการทวนสอบเคร่ืองมือ (ฉบับ) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๐ 

พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐม

ภูมิ (รายการวัด) 

๑ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ๑๖ 

จัดสง่บทความวิชาการตีพิมพ์ (บทความต่อปี) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - 
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การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม :  
เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงาน เพ่ือ
นําไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และปรับแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและอุปสรรคตามสถานการณ์แวดล้อม ซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ สถาบันจึงกําหนดให้มีการติดตามประเมินผล ดังน้ี 

๑. การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของกิจกรรมสําคัญ ซ่ึงมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแผนในแต่
ละช่วงเวลา จนสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมเป็นผู้รายงานผลความคืบหน้าพร้อมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือให้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์และจัดทํารายงานสรุป แล้วเสนอต่อผู้บริหารสถาบันต่อไป 

๒. การติดตามผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ของแผน ซ่ึงเป็นผล
เบ้ืองต้นที่ได้จากกิจกรรมของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงานภายในสถาบัน เช่ือมโยง
กับเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ตามแผนงานของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้จัดทํารายงานผลรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปี แล้วจัดส่งรายงานไปยังสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รวมถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

๓) โครงการสําคัญ 

๑. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภค 

๒. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

๓. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการขยายโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด์ของประเทศ 

๔. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 

๕. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์ยานยนต์และช้ินส่วน 

๖. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

๗. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และวัสดุ  
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๘. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปและอาหาร 

๙. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวัด หรือ เครื่องมือวัดต้นแบบเพ่ือ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๑๐. การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑๑. การจัดต้ังศูนย์พัฒนาทักษะและวิชาการทางมาตรวิทยาแห่ง AEC 
๑๒. การบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาในภาค

การศึกษา 
๑๓. การยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและหรือทดสอบ 
๑๔. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านมาตรวิทยาเ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและในกระบวนการผลิต  
๑๕. การบูรณาการเพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
๑๖. การสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ของมาตรวิทยาสู่สังคม 
๑๗. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือการบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
๑๘. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจําเป็นของ

ภาคประชาสังคม 
๑๙. การบูรณาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒๐. การบูรณาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
๒๑. การบูรณาการเพ่ือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
๒๒. การบูรณาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน 
๒๓. การบูรณาการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ 
๒๔. การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระดับประเทศ 
๒๕. การบูรณาการ เพื่ อร่ วมกํ าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์  และมาตร 

ฐานฝีมือแรงงาน 
๒๖. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การจัดการปัญหามลพิษ และการบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

๒๗. การบูรณาการเพ่ือการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบูรณา
การเพ่ือการจัดการมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๒๘. การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทน 

๒๙. การบูรณาการเพื่อการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
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๓.๓  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการนําแผนปฏิบัติการฯ ไปดําเนินการ (หน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป)  

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี
หน้าท่ี/พันธกิจดังน้ี  

๑. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นท่ียอมรับระหว่างประเทศ 

และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ 

๒. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ 

ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นท่ียอมรับในระหว่างประเทศ 

๓. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้มี

ประสิทธิผล 

๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพ่ือ

ศักยภาพการแข่งขัน 

๕. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้านการคุ้มครอง

ทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความ 

เป็นธรรมทางกฎหมาย 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
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สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ



บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ก 

 บทสรุปผู้บริหาร 

โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศเพือ่คุณภาพ 
คุณภาพเป็นปัจจัยช้ีขาดสําคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การสร้างหลักประกัน

ทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ ท้ังผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และบริการ รวมไปถึง

การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ คือ “หลักประกันสําคัญ” ท่ีจะนําพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่ “ม่ันคง 

ม่ังคั่ง และย่ังยืน” โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นกลไกสําคัญในการสร้างหลักประกัน

ด้านคุณภาพดังกล่าว มีองค์ประกอบ 4 ส่วนได้แก่ 

 มาตรวิทยา ทําหน้าที่สร้างและกํากับดูแลความสามารถทางการวัด และสร้างความเช่ือถือ

และการยอมรับความสามารถทางการวัดดังกล่าวในระดับนานาชาติ 

 การมาตรฐาน ทําหน้าที่กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 

 การทดสอบ ทําหน้าท่ีทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ 

 การจัดการระบบคุณภาพ ทําหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองว่าหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ 

บริการสอบเทียบ และบริการตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ว่ามีความสามารถทางวิชาการ มีสมรรถนะ และดําเนินการในห้องปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน

การวัด เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

องค์ประกอบท้ัง 4 ส่วนน้ีจะต้องเป็นอิสระต่อกัน แต่ต้องทํางานสอดประสานกัน มีเป้าหมายท่ี

เกื้อหนุนกัน 

การร่วมผลกัดนัให้เกดิโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศที ่
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 กําหนดให้เกิดการร่วมผลักดันการทํางาน

บูรณาการระหว่างหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ซ่ึงกระจายอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ 

เป็นภารกิจสําคัญประการหน่ึงของแผน หน่วยงานหลักในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ คือ 
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 มาตรวิทยา แบ่งเป็นมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย โดยสํานักช่ังตวงวัด 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 กา รม าต ร ฐ าน  แ บ่ ง เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส าหก ร ร ม  โ ด ยสํ า นั ก ง า นม าต ร ฐ าน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยสํานักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 การทดสอบ ดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชน หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ

ทดสอบกระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันไฟฟ้า สถาบัน

ยานยนต์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 การจัดการระบบคุณภาพ ปัจจุบันการรับรองระบบงาน ดําเนินการโดยหลายหน่วยงาน 

กล่าวคือ สํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนท่ีจะให้มีการรวบรวมงาน

รับรองระบบงานเข้าด้วยกันในอนาคตอันใกล ้

ท้ังนี้เพ่ือให้ฟันเฟืองของโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวเคลื่อนประสานไปด้วยกัน นําไปสู่การทํางาน

ของระบบต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การสร้างขดีความสามารถด้านการวดั 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถ

ทางการวัด และการสร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดดังกล่าวในระดับนานาชาติ เพ่ือเป็น

เสาเข็มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ จึงกําหนดให้สถาบันมาตร

วิทยาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ของประเทศ สร้างขีด

ความสามารถด้านการวัด ในปริมาณการวัดใหม่ หรือในย่านการวัดใหม่ 
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 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมท่ี

รัฐบาลกําหนด ตัวอย่างโครงการพัฒนาความสามารถทางการวัดเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมFood Innopolis ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการวัดในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านความช้ืน เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมข้าวไทย ด้านแสงยูวี เพ่ือการฆ่าเช้ือในอุตสาหกรรมอาหารและนํ้าด่ืม หรือด้าน

พันธุกรรมศาสตร์ เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาลเป็นต้น 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยเฉพาะโครงการท่ีต้องใช้

เทคโนโลยีระดับสูง หรือเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น การพัฒนาการระบบการขนส่งทางรางของ

การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม การพัฒนาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากขนาดน้อย

กว่าหรือเท่ากับ 230กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม รวมท้ังการกระจายเวลามาตรฐานของประเทศ 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเร่ืองของการควบคุมมลพิษและ

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานสี

เขียว 

ท้ังน้ีมาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัด ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ รวมทั้งในหน่วยงานกํากับดูแล

และขึ้นทะเบียน จะต้องมีความแม่นยํา(accuracy) ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และมีความสามารถสอบกลับ

ได้ทางมาตรวิทยา (metrological traceability) ไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติเพ่ือ 

 สร้างหลักประกันความแม่นยําในการวัด 

 ลดค่าใช้จ่ายในการส่งมาตรฐานการวัดไปสอบเทียบในต่างประเทศ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละทกัษะมาตรวทิยาไปสู่ภาคเศรษฐกจิและสังคม 
เน่ืองจากได้มีการดําเนินการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติตามแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 1 และ 2 

ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความสามารถทางการวัดของสถาบัน 

มาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศ ปัจจุบันสถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัดที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ และมีบุคลากรที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงมีประสบการณ์การทํางานเฉลี่ยมากกว่า

สิบปี องค์ความรู้ท่ีสถาบันฯ สั่งสมมาและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการท่ีมีอยู่ จึงเป็นทรัพย์สินล้ําค่า
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ของประเทศ ซ่ึงควรถูกส่งมอบไปยังภาคส่วนต่าง ๆ และขยายผลไปสู่ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมเพ่ือ

สร้างผลกระทบท่ีกว้างขวางย่ิงขึ้นต่อไป 

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะมาตรวิทยาไปสู่ภาคการผลิต 

แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดให้การทํางานบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรม ท้ังระดับ 

SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นกิจกรรมยุทธศาสตร์หลักอันหน่ึง เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ 

 ทําให้การวัดในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพมีความถูกต้อง ลดของเสีย 

หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน อันจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสร้าง

หลักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดในกระบวนการ

ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาทั้งในส่วนของกระบวนการและแรงงานจะนําไปสู่การเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพในภาค
การผลิต 

2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะมาตรวิทยาไปสู่ภาคสังคม 

แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดให้การทํางานบูรณาการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานกํากับดูแลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมยุทธศาสตร์ โดยมีกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ ได้แก่ 

 การจัดทําคู่มือการทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และเครื่องมือวัดทาง

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การตรวจวินิจฉัยโรค และการกํากับควบคุมมลพิษมีความแม่นยํา 

เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือให้การวินิจฉัยทางการแพทย์และการควบคุมมลพิษ

ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ  

 การร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดทาง

การแพทย์ และสิ่งแวดล้อมที่สําคัญได้รับการสอบเทียบอย่างสมํ่าเสมอ สามารถ

สนับสนุนการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
ดาวน์โหลดเล่มแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ท่ี www.nimt.or.th 



สารบญั 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จ 

 สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ก 

สารบัญ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- จ 

สารบัญภาพ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ฉ 

สารบัญตาราง  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ช 

บทท่ี 1:  ความนํา ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

บทท่ี 2:  การวิเคราะห์สถานภาพ ---------------------------------------------------------------------- 11 

บทท่ี 3:  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ --------------------------------------------------------------------- 31 

ยุทธศาสตร ์1:  พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อตอบสนองความจําเป็นและความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ................................................................................ 40 

ยุทธศาสตร ์2:  บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมี

สมรรถนะ .......................................................................................................... 43 

ยุทธศาสตร ์3:  ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทางมาตร

วิทยา ................................................................................................................. 46 

ยุทธศาสตร ์4:  ขับเคล่ือนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา .......................................................... 49 

ยุทธศาสตร ์5:  พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และมีความเป็นเลิศทางการวัด ......................................................................... 52 

บทท่ี 4:  แผนงาน ---------------------------------------------------------------------------------------- 55 

บทท่ี 5:  ผลกระทบ -------------------------------------------------------------------------------------- 71 

ภาคผนวก ก: ผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 ------------------------------------------------------ 75 

ภาคผนวก ข: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ------------------------------------- 81 

ภาคผนวก ค:หนังสืออนุมัติแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ------------------------------------------------------------- 94 

 
  



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

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ฉ 

 สารบัญภาพ 

แผนภาพที่ 1  การเติบโตของ GDP เทียบกับ GERD --------------------------------------------------------- 8 

แผนภาพที่ 2  โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของไทย ----------------------------------------------------- 14 

แผนภาพที่ 3  ความเท่าเทียมของระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยกับระบบมาตรวิทยาของ

ต่างประเทศ ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

แผนภาพที่ 4  กระบวนการถ่ายทอดค่าวัดสู่ผู้ใช้ปลายทางในระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ -------------- 19 

แผนภาพที่ 5  ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ----------------------------------------------- 22 

แผนภาพที่ 6  จํานวน CMC ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย -------------- 26 

แผนภาพที่ 7  แผนท่ียุทธศาสตร์ของแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 --------- 34 

แผนภาพที่ 8  กรอบความเช่ือมโยงแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สู่แผนและ

นโยบายระดับชาติ ----------------------------------------------------------------------------- 39 

แผนภาพที่ 9  กลไกการติดตามประเมินผล ----------------------------------------------------------------- 69 

  



สารบญัตาราง 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ช 

 สารบัญตาราง 

ตารางท่ี 1  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่สําคัญรายยุทธศาสตร์ ---------------------------------------------- 10 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ------------------------------------------------------ 24 

ตารางท่ี 3  จํานวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-

2558 -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ------------------------------------------------------------------- 27 

ตารางท่ี 5  ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตรท่ี์ 1 ------------------------------------------------------------ 41 

ตารางท่ี 6  ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตรท่ี์ 2 ------------------------------------------------------------ 44 

ตารางท่ี 7  ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตรท่ี์ 3 ------------------------------------------------------------ 47 

ตารางท่ี 8  ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตรท่ี์ 4 ------------------------------------------------------------ 50 

ตารางท่ี 9  ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตรท่ี์ 5 ------------------------------------------------------------ 53 

ตารางท่ี 10  ปัจจัยสู่ความสําเร็จและปัจจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ -------------------------------- 70 

ตารางท่ี 11  ผลการดําเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัยด้านมาตรวิทยา -- 76 

ตารางท่ี 12  ผลการดําเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ - 77 

ตารางท่ี 13  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้มีหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค-- 77 

ตารางท่ี 14  ผลการดําเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา ---------- 78 

ตารางท่ี 15  ผลการดําเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม ------------- 78 

ตารางท่ี 16  ผลการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล - 78 

ตารางท่ี 17  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ ----- 79 

  



ซ แผนแม

สถาบนั

 

 

ม่บทพฒันาระบ

นมาตรวิทยาแห

บบมาตรวิทยา

ห่งชาติ 

าแห่งชาติ ฉบบับท่ี 3 (พ.ศ. 25560 – 2564)  

 



บทท่ี 1: ความนาํ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

บทที่ 1:  ความนํา 

1.1. ประวติัการพฒันาระบบมาตรวทิยาของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการดําเนินการด้านมาตรวิทยามายาวนานและมีระบบหน่วยวัด หรือระบบหน่วย 

(system of units) ของตนเอง ต่อมาเม่ือเริ่มทําการค้ากับจีนและชาติตะวันตกจึงได้ประยุกต์ระบบ

หน่วยของชาติคู่ค้าตามแต่กรณี ซ่ึงระบบหน่วยดังกล่าวมีพิกัดอัตราไม่เท่ากัน ทําให้เกิดความไม่สะดวก

และเป็นอุปสรรคในการค้าขาย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชปรารภที่จะวางระเบียบการช่ังการ

ตวงการ วัดใ ห้ เ ป็นหลักฐาน  จึ ง ไ ด้ โปรดเกล้ า ให้กระทรวง เกษตรพาณิชการไปศึกษา  ซ่ึ ง 

พระยาสุรศักด์ิมนตรี (เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชการ) ในปีพ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) มีแนวคิดท่ีจะนํา

ระบบเมตริกมาใช้ แต่ไม่เป็นผลสําเร็จ ต่อมาในปีพ.ศ. 2444 เจ้าพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์ เสนาบดี

กระทรวงเกษตราธิการ ได้รวบรวมเฉพาะหน่วยตวงขึ้นมาพิจารณา ท้ังน้ีเนื่องจากสินค้าสําคัญของ

ประเทศสยามคือข้าว จะซ้ือขายกันด้วยการตวง (ตวงซ้ือตวงขาย) จึงมีความจําเป็นต้องบัญญัติหน่วย

ตวงก่อน จึงได้ร่างพระราชบัญญัติอัตราตวงข้ึนมา แต่ยังไม่มีการช่ังและการวัด ในปีต่อมาทรงมี

พระราชดําริให้เพ่ิมมาตราการชั่งและวัดเข้าไปด้วย เจ้าพระยาอภัยราชา ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและ

นายชเลสเซอร์ ท่ีปรึกษากฎหมายได้ร่าง “พระราชบัญญัติวัดตวงและช่ัง ร.ศ. 119” ขึ้น โดยบัญญัติให้

ใช้เป็นระบบเมตริก ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามได้แจ้งความจํานงท่ี

จะร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาเมตริก (Metre Convention) ไปยังสํานักงานช่ังตวงวัดระหว่าง

ประเทศ (International Bureau on Weights and Measures: BIPM) ซ่ึงต้ังอยู่ที่ประเทศฝร่ังเศส 

และสยามได้เป็นภาคีสมาชิกในปีพ.ศ. 2455 จากนั้นจึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด 

พุทธศักราช 2466” ขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดของประเทศ 

ในปีถัดมาได้มีการออกกฎเสนาบดีฉบับแรกเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2466 ได้วางรากฐานให้แก่ระบบมาตรวิทยาของไทยและ

เป็นกรอบในการดําเนินการมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย ต่อมาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์แขนงต่างๆ 

ได้พัฒนาข้ึนอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดสินค้าประเภทใหม่ๆ ซ่ึงการซ้ือขายแลกเปล่ียนใช้กระบวนการท่ี

เกินกว่าการช่ังและการตวงแบบเดิม นอกจากน้ีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ต้องใช้

มาตรวิทยา หรือการช่ังการตวงการวัดเป็นเคร่ืองมือ ดังน้ันมาตรวิทยาจึงขยายตัวจากการช่ังการตวงการวัด

เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์มาสู่การดําเนินการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการช่ังการตวง

การวัด เพ่ือทําให้การช่ังการตวงการวัดแม่นยําและเที่ยงตรง ซ่ึงการพัฒนาระบบมาตรวิทยา (เชิงวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี)อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศเพิ่งจะเริ่มต้นใน พ.ศ. 2540 

เม่ือมีการตรา “พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540” 

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับน้ีได้กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรวิทยา

แห่งชาติและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมทั้งกําหนดให้มีการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ 

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

วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในช่วงทศวรรษแรกไว้ใน 6 

ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายมาตรวิทยา การพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การพัฒนาเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือของการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ การพัฒนาผู้ใช้

ประโยชน์ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 

เน่ืองจากแผนแม่บทฉบับที่ 1 เกิดขึ้นและดําเนินการในสภาวะที่ประเทศกําลังประสบปัญหา

เศรษฐกิจและการคลังอย่างรุนแรง แผนแม่บทฉบับน้ีจึงกําหนดให้มีการดําเนินการในหลายด้านไปพร้อมกัน

อย่างเร่งด่วน ท้ังการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ การสร้างความสามารถทางการวัดและสอบเทียบ

ให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ เ พ่ิงก่อ ต้ังขึ้น โดยเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม เน้นอุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก เพ่ือสนับสนุนการส่งออกให้สามารถส่งออกแล้วนํา

เงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ

ท่ีจะให้บริการกับภาคการผลิตโดยตรงก็มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ภาคการผลิตสามารถเข้าถึงบริการ

สอบเทียบท่ีมีคุณภาพภายในประเทศได้สะดวกและมีบริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้เพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือและการยอมรับให้แก่ความสามารถทางการวัดการสอบเทียบและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติท่ี

เกิดขึ้นใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสอบเทียบม่ันใจในคุณภาพของบริการ การสร้างการยอมรับความสามารถ

ทางการวัดและสอบเทียบตามข้อตกลงระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญ คือนอกจากจะเป็นทางลัดใน

การสร้างการยอมรับแล้ว ยังเป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการในกรณีเกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ

การยอมรับผลการวัดในกระบวนการผลิตและผลการทดสอบในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ทําให้

สินค้าไทยแข่งขันได้เพ่ิมขึ้นในตลาดโลก  
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยาจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือระบบมาตรวิทยามี

บุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะท่ีเพียงพอ มีห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการได้รับการ

ควบคุมดีพอ ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการคลังอย่างรุนแรงนั้น ความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานท่ีมีความชํานาญและหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา

ล้วนมีความจําเป็นท้ังสิ้น ซ่ึงในช่วงของแผนแม่บทฉบับน้ี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ทําข้อตกลง

ความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt: PTB) และองค์กรเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Japan International Cooperation 

Agency: JICA) ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวทําให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือและการ

สนับสนุนการดําเนินการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน

การวัดและอาคารห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับการเก็บรักษามาตรฐานการวัดที่มีความแม่นยําสูง 

ตามวิธีปฏิบัติท่ัวไปและโดยประวัติศาสตร์ มาตรวิทยาทางฟิสิกส์ เช่น การวัดมวล การวัด

ความยาว การวัดแรงดันไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิ เป็นสาขามาตรวิทยาพ้ืนฐานท่ีมักจะได้รับการพัฒนาก่อน 

ประกอบกับอุตสาหกรรมส่งออกของไทยที่มีขนาดใหญ่คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ กอปรกับมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และช้ินส่วน

ยานยนต์ซ่ึงอุตสาหกรรมดังกล่าวจําเป็นต้องใช้การวัดทางไฟฟ้า มิติ กล และอุณหภูมิ ดังนั้นจึงเริ่มต้น

พัฒนามาตรวิทยาทางฟิสิกส์ในสาขาดังกล่าวก่อน 

ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สามารถสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพ่ือเป็นมาตรฐานการวัดอ้างอิงของชาติได้ในสาขาหลักของ

มาตรวิทยาฟิสิกส์ ได้แก่ มวล ความยาว แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า เวลา และอุณหภูมิ สามารถ

พัฒนาความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบได้ 424 รายการ และสามารถผลิตวัสดุอ้างอิงได้ 4 ชนิด 

โดยท่ีความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบใน 4 สาขาการวัด ได้แก่ สาขาไฟฟ้า สาขามวล สาขา

ความดัน และสาขาอุณหภูมิได้รับการยอมรับให้บรรจุในภาคผนวก C ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการช่ังการตวง

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

หรือผลการสอบเทียบใน 4 สาขาน้ีได้รับการยอมรับว่าน่าเ ช่ือถือในระดับสากล นอกจากนี้

ห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ (ISO/IEC 17025) จากองค์กรรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ Deutscher Kalibrierdienst 

(DKD)ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจาก International Accreditation Japan (IA Japan) 

ประเทศญ่ีปุ่น ในขณะท่ีการให้บริการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติก็ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
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คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO 9001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management 

System Certification Institute (Thailand): MASCI) ในด้านการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบทบาท

ในเวทีมาตรวิทยาระหว่างประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรมาตรวิทยาระดับ

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

ของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในองค์กรดังกล่าว นอกจากน้ียังได้ร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของคณะกรรมการการช่ังการตวงการวัดระหว่าง

ประเทศ (International Committee on Weights and Measures: CIPM) 

1.3. แผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2559: 
ขยายรากฐานและเครือข่าย 
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ได้ดําเนินงานต่อเน่ืองจากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 โดยให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาความสามารถทางการวัดควบคู่ไปกับการพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการสร้างความสามารถ

สอบกลับได้ทางมาตรวิทยาจากมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสู่มาตรฐานการวัด

แห่งชาติ และการสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ใช้บริการมาตรวิทยา ความริเริ่มท่ีสําคัญภายใต้แผน

แม่บทฉบับน้ีคือการพัฒนามาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพ ซ่ึงทวีความสําคัญขึ้นทั้งจากปัจจัย

ภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ กล่าวคือภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นภาคการผลิตที่มี

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเป็น

ภาคการผลิตที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ในฝั่งของผู้บริโภคก็เริ่มมีความตระหนักและใส่ใจในคุณภาพชีวิต

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ันประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะมีการกําหนดมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  

ภายใต้การดําเนินการของแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถพัฒนา

ความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบจํานวน225รายการ (ถึง พ.ศ. 2558) ได้เข้าร่วมเปรียบเทียบ

ผลการวัดระหว่างประเทศในสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพสะสมรวมทั้งสิ้น 188รายการ มีผลการวิจัย

เผยแพร่ในวารสารวิชาการสะสมรวมท้ังสิ้น 225บทความ (ถึง พ.ศ. 2558)นอกจากน้ี ความสามารถ

ทางการวัดและการสอบเทียบในสาขาเคมี เวลาและความถี่ แสงและการแผ่รังสีและเสียงได้รับการบรรจุ

ในภาคผนวก C ของข้อตกลงระหว่างประเทศ CIPM-MRA เพ่ิมเติมจากสาขาที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว

ในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 1 จํานวนความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบท่ีได้รับการยอมรับ

ให้บรรจุในภาคผนวก C ของข้อตกลงระหว่างประเทศ CIPM-MRA (CMC) สะสมเม่ือสิ้นสุดแผนแม่บทฯ 

ฉบับที่ 2 คือ 197 รายการ 



บทท่ี 1: ความนาํ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 

ในส่วนของการพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยาเคมีได้มีการดําเนินการเพื่อพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิงท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน 

การผลิตวัสดุอ้างอิงภายใต้เคร่ืองหมายการค้าวัสดุอ้างอิง TRM (Thailand Reference Material) และ

การเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านปริมาณสสาร (Consultative Committee on Quantity of 

Matter) ของคณะกรรมการการช่ังการตวงการวัดระหว่างประเทศ และการพัฒนาเครือข่ายมาตรวิทยา

เคมีเพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรวิทยาเคมีและชีวภาพซ่ึงเป็นสาขาที่กว้างขวางและมีการประยุกต์อย่าง

หลากหลาย การจะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพจึงต้องกระทําผ่านเครือข่ายผู้พัฒนาและใช้ประโยชน์ 

นอกจากน้ันยังได้มีการมอบหมายให้สมาชิกเครือข่ายท่ีมีความชํานาญรับผิดชอบสถาปนาและพัฒนา

มาตรฐานการวัดแห่งชาติในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ 4 องค์กร

คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 

1.4. แผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564: 
ส่งมอบเทคโนโลยแีละนวตักรรม และสร้างวฒันธรรมคุณภาพ 
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 พัฒนาขึ้นเพ่ือสานต่อการดําเนินการที่ได้เริ่มต้นไว้ในแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 

1 และฉบับที่ 2โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ ได้แก่ การผลักดันและยกระดับการใช้ประโยชน์

ระบบมาตรวิทยา รวมถึงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ

รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 

เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศกําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน ซ่ึงมีการผลักดันการปฏิรูปในหลายด้านท่ีจะทําให้

ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาในการ

ดําเนินการตามแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 3 จะเป็นช่วงเวลาภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติการเงินใน

สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลาย

ประเทศมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บางประเทศเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาในสภาวะดังกล่าวน้ีจึงจะเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถทางการวัดท่ีตอบโจทย์ความ

ต้องการและความจําเป็นของประเทศ อันเกิดจากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ และแผนอ่ืน ๆ การถ่ายทอดและส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิต การต่อยอดความใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของคนไทย

ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เพ่ือให้วัฒนธรรมน้ียกระดับตลาดสินค้าและบริการภายในประเทศ ซ่ึงจะ

เป็นแรงผลักดันให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ตลาดการค้าของไทยกลายเป็นตลาด

สินค้าและบริการคุณภาพ ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้สินค้า และสินค้าไทยเป็นสินค้านวัตกรรม

คุณภาพที่มีความสามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าคุณภาพสูง รวมท้ังสามารถแข่งขันในตลาดดังกล่าวได้ อย่างไร

ก็ตามการจะดําเนินการดังกล่าวให้สัมฤทธ์ิผลสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ นี้จะต้องมีความสามารถทางวิชาการ มีบุคลากรและเคร่ืองมือในการดําเนินการท่ี

เพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งท่ีสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่าด้านอ่ืนคือการบูรณาการและผลักดันให้โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นประเด็น

เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ SME การพัฒนาบริการสาธารณสุข การอํานวยความ

ยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามการดําเนินการในทุกด้านที่กล่าวมาจะไม่สามารถ

ดําเนินการให้สัมฤทธ์ิผลได้หากขาดการบูรณาการกับผู้ใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ อย่าง

เหมาะสมและต่อเน่ือง 

กล่าวโดยสรุป แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับท่ี 3 มีเป้าหมาย 5 ประการ 

ดังต่อไปนี้ 

(01) ส่งมอบความสามารถด้านการวัดท่ีมีคุณภาพและได้รับการยอมรับตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ โดยความสามารถทางการวัดเหล่าน้ีแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ  

 กลุ่มที่ตอบสนองกับความต้องการที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ 

ได้แก่ความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบท่ีภาคการผลิต ภาครัฐ

และภาควิชาการต้องการ  

 กลุ่มท่ีเป็นรากฐานให้แก่การพัฒนาระบบมาตรวิทยาและระบบการสอบ

กลับได้ทางมาตรวิทยาของประเทศ อันได้แก่มาตรฐานการวัดแห่งชาติท่ี

สอดคล้องกับนิยามใหม่ของหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ  

 กลุ่มท่ีเริ่มพัฒนาเพื่อรองรับความจําเป็นในอนาคตอันเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความต้องการของ

ผู้บริโภคในด้านคุณภาพ 

(02) สร้างสมรรถนะเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมของบริการด้านมาตรวิทยา

ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิต การค้า การคุ้มครองผู้บริโภค การ

บังคับใช้กฎหมายและการอํานวยความยุติธรรม  
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(03) ส่งมอบนวัตกรรมการวัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิตและแรงงานไทย 

(04) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและใช้วัฒนธรรมคุณภาพยกระดับคุณภาพตลาดสินค้าและ

บริการภายในประเทศ 

(05) ส่งมอบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติท่ีทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความสามารถ

ทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ 

1.5. สถานภาพของประเทศไทย 

1.5.1. สถานภาพด้านเศรษฐกจิ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (open economy) คือเป็น

ประเทศท่ีติดต่อทําการซ้ือขายสินค้าและบริการกับต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศจึงมี

บทบาทสําคัญในฐานะกลไกในการนํารายได้มาสู่ประเทศและในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา 

การค้าระหว่างประเทศมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่าง

รวดเร็วนับต้ังแต่ พ.ศ. 2504 การคา้ระหว่างประเทศที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะขาดดุลการค้า แต่ได้

ดุลการค้าการชําระเงินสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม ในขณะท่ีสินค้า

นําเข้าส่วนมากคือสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยี เป็นเหตุให้เกิดการขาดดุลการค้า โดยเฉพาะสินค้าที่

ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เช่น เคร่ืองจักร อุปกรณไ์ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 

แม้ว่าเศรษฐกิจและการค้าของไทยในระยะทศวรรษผ่านมาจะขยายตัวในอัตราที่สูง 

แต่อัตราการขยายตัวดังกล่าวก็ลดลงอย่างมีนัยยะ ท้ังจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้า

ของโลกท่ีโดยท่ัวไปชะลอการขยายตัว และข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้ทําให้เกิดการนํา

มาตรการใหม่ ๆ มาเป็นข้อกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยใช้เหตุผลทางสุขอนามัย มาตรฐาน

สินค้าหรือสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการค้าโลกมีความเข้มข้นและท้าทายสูงขึ้น  

1.5.2. สถานภาพด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เม่ือพิจารณาแนวโน้มค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย(Gross 

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

GERD มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีแต่เม่ือพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) จะพบว่า GERD/GDP ในช่วงเวลาดังกล่าว

ของประเทศไทยไม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและเม่ือพิจารณาสดัส่วนของงบประมาณแผ่นดินด้านการ
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1.5.4. สถานภาพด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมี

แนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงย่ิงขึ้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างความสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น  

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

แห่งชาติ ระยะท่ี 3 มี 5 ประการดังต่อไปน้ี 

(01) ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจําเป็นด้านการวัดของประเทศและความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในทุกมิติ 

(02) โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ 

(03) กระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้น 

(04) สังคมไทยตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นสังคมร่วมสมัยที่มี

วัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็ง 

(05) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการปฐมภูมิเครือข่าย มีความเป็นเลิศ

ด้านการวัดระดับแนวหน้าของเอเชีย และเป็นองค์กรภาครัฐท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

โดยได้กําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่สําคัญ (key proxy indicators) เชิงปริมาณรายยุทธศาสตร์ไว้ 

ดังต่อไปน้ี 

  



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

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

10 

ตารางท่ี 1 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญ จํานวน 

ย.1 จํานวนขีดความสามารถทางการวัดท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือ

ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของประเทศ 

(200 ปรับปรงุ + 

100 ใหม่) 

จํานวนวัสดุอ้างอิงรับรองที่ ได้พัฒนาขึ้นจากความพร้อม

ทางด้านเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

120 รายการ 

จํานวนนวัตกรรมการวัด และ/หรือ เครื่องมือวัดต้นแบบท่ี

ได้รับการพัฒนาเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

40 รายการ 

ย.2 จํานวนขีดความสามารถทางการวัดท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

เว็บไซต์ BIPM (CMC) 

136 รายการ 

จํานวนมาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบ ท่ีบุคลากรด้านมาตร

วิทยามีส่วนร่วมในการกําหนดหรือพิจารณา 

6ฉบับ 

ย.3 จํานวนผูป้ระกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนํา

นวัตกรรม/ ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

50 ราย 

จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะด้านมาตรวิทยา 500 คน 

ย.4 กิจกรรมบูรณาการเพ่ืองานภาคสาธารณะ 40 กิจกรรม 

คู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (good practice guide) / วิธีการทวนสอบ

เครื่องมือ 

25 ฉบับ 

ย.5 ขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิท่ีได้รับการพัฒนา 12 รายการ 

จํานวนบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ 30 บทความต่อปี 
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บทที่ 2:  การวเิคราะห์สถานภาพ 

2.1. สถานภาพโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศไทย 
เม่ือกล่าวถึงคุณภาพ ย่อมหมายถึงความเป็นไปตามข้อกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ์และ

บริการได้อย่างสมบูรณ์ซ่ึงการจะเป็นเช่นน้ันได้ต้องอาศัยการอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจเป็นมาตรฐานระดับประเทศ (national standard) เช่น มาตรฐาน

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

(international standard)เช่น มาตรฐานซ่ึงกําหนดโดย International Organization for 

Standardization(ISO)หรือEuropean Committee for Standardization(CEN) 

การแสดงข้อมูลโภชนาการบนสลากท่ีปรากฏอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของอาหาร เป็นตัวอย่างท่ีดี

อันหน่ึงในการแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากกระบวนการทดสอบ และการใช้เครื่องมือตรวจวัด

ทดสอบท่ีได้รับการยืนยันว่ารายงานผลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นจริงจะช่วยทําให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจ

ในความปลอดภัย นําไปสู่สังคมคุณภาพท่ีผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

กลไกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือเกิดกระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหว่างองค์ประกอบ

ภายใต้โครงสร้างท่ีเรียกว่า โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure: QI) ความเช่ือมโยงนี้

จะทําให้เกิดการทํางานท่ีเป็นระบบ สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 

(product and service value chain) และเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าระดับประเทศไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก 

(global value chain) 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นกรอบโครงสร้างเชิงองค์กร ท่ีประกอบด้วย

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) ทํางานร่วมกัน “เพื่อ

แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีข้อกําหนดจําเพาะตามที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น

ข้อกําหนดจําเพาะในลักษณะบังคับตามกฎหมายของประเทศน้ัน หรือเป็นข้อกําหนดจําเพาะตามความ

ต้องการของตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและผ่านการตรวจสอบภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

คุณภาพซ่ึงได้รับการยอมรับ ย่อมสามารถเข้าสู่ตลาดของอีกประเทศหน่ึงได้โดยไม่ต้องตรวจสอบซํ้า จึง

เป็นการอํานวยความสะดวกเชิงการค้า รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการตรวจสอบซํ้าอีกด้วย 
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2.2. องค์ประกอบของโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศไทย 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศสามารถขยายความองค์ประกอบได้ดังน้ี 

2.2.1. หน่วยงานด้านการมาตรฐาน 

หมายถึงหน่วยงานท่ีทําหน้าที่กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานเชิงเอกสารต่างๆ 

อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการบริการ รวมไปถึงมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต 

บุคลากร  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ ตัวอย่างหน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กํากับ

ดูแลมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กํากับ ดูแล

ด้านอาหารและยา และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  กํากับ 

ดูแลผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เป็นต้น 

2.2.2. หน่วยงานด้านมาตรวทิยา 

เป็นหน่วยงานหลักท่ีทําหน้าที่พัฒนาและดูแลรักษาระบบมาตรวิทยาของประเทศ 

โดยมีหน้าท่ีหลักในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิงรับรอง ท่ีเป็น

เครื่องมือสําคัญในการสร้างสายโซ่ของการสอบกลับได้ทางการวัดในทุกแขนงไปยังระบบ

หน่วยวัดระหว่างประเทศ เพ่ือให้ผลการวัดของทุกหน่วยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น มีความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้และได้รับการยอมรับ

ร่วมกัน โดยประเทศไทยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบดูแล

ระบบมาตรวิทยา และมีหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย(designated institute)ในสาขาเฉพาะ  

2.2.3. หน่วยรับรองระบบงาน 

การรับรองระบบงาน หมายถึง การยอมรับอย่างเป็นทางการว่า หน่วยตรวจ/หน่วย

รับรอง หรือห้องปฏิบัติการ มีความสามารถ (competence) ในการตรวจสอบและรับรอง

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การรับรอง

ระบบงานหน่วยตรวจ การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง เป็นต้น ซ่ึงอยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NationalAccreditation 

Council: NAC) โดยมีอํานาจหน้าท่ีสําคัญ คือ การกําหนดนโยบายและมาตรการในการ

ดําเนินการด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับระหว่างประเทศและมี
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ความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยรับรองระบบงาน 4 

องค์กร ได้แก่  

(ก) สํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน(Office of 

NationalAccreditation Council: ONAC) 

(ข) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(ค) สํานักรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ  

(ง) สํานักมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) 

2.2.4. หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง 

หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานที่ทําหน้าท่ีตรวจความเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะหรือ

ข้อกําหนดท่ัวไปในกระบวนการผลิตซ่ึงอาจดําเนินการโดยหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับ

กระบวนการผลิต โดยไม่จําเป็นต้องดําเนินการโดยบุคคลที่สาม รายงานผลการตรวจสอบหรือ

ใบรับรองผลการตรวจสอบอาจใช้ในกระบวนการพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์ 

หน่วยรับรอง คือ หน่วยงานที่ทําหน้าท่ีตรวจความเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์หรือข้อกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ดําเนินการโดย

หน่วยงานที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

2.2.5. ห้องปฏิบัตกิาร 

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบทําหน้าท่ีตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และรายงานผลเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

ความเป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ การรายงานผลจะเป็นท่ียอมรับ 

น่าเช่ือถือและไม่ต้องนํากลับไปทดสอบซํ้าที่ปลายทางก็ต่อเม่ือห้องปฏิบัติการได้นําเอา

มาตรฐานระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการในสาขานั้นๆ ไปปฏิบัติและได้รับการรับรอง

ความสามารถโดยหน่วยรับรองระบบงาน เช่น การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025ISO 15189 และ ISO 17034 เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการมีภารกิจร่วมกันในการเป็นผู้

ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติสู่ผู้ใช้งานที่มีความจําเป็นต่อ

การยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือการแข่งขันได้ท้ังในตลาดระดับประเทศ

และระหว่างประเทศ 
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2.3. ระบบมาตรวทิยาของประเทศไทย 
มาตรวิทยา ศาสตร์แห่งการวัด เป็นเครื่องมือในการยืนยันความแม่นยํา (accuracy) และความ

เท่ียงตรง (precision) ของการรายงานผลการวัด  ระบบมาตรวิทยานับเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญและ

จําเป็นในการสร้างความเช่ือม่ันในผลการวัดและทดสอบ หัวใจสําคัญของระบบมาตรวิทยาคือการ

สถาปนา ธํารงรักษามาตรฐานการวัด(measurement standard) และการพัฒนาวัสดุอ้างอิง 

(reference material) และการถ่ายทอดค่าของปริมาณต่าง ๆ จากมาตรฐานการวัดสู่เครื่องมือระดับ

ใช้งานและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมาตรฐานเหล่านี้ได้นํามาใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในกระบวนการสอบเทียบ 

(calibration) และการทวนสอบ(verification) เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในผลการวัดและการทดสอบใน

กระบวนการผลิต ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามข้อกําหนดจําเพาะ(specifications)  โดย

กลไกดังกล่าวน้ี เป็นท่ีรู้จักภายใต้คําจํากัดความทางมาตรวิทยาว่า การสอบกลับได้ทางการวัด 

(measurement traceability) ซ่ึงหมายถึงสมบัติของผลการวัดท่ีเปรียบเทียบได้กับมาตรฐาน สามารถ

เช่ือมโยงความถูกต้องของการวัดสู่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Unit: 

SI) ซ่ึงเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับระดับสากลในการจํากัดความหน่วยวัดท่ีสอดคล้องกับปริมาณท่ีใช้

บรรยายลักษณะหรือสมบัติของวัตถุหรือปรากฏการณ์ อันนําไปสู่ผลลัพธ์สําคัญคือ การทําให้เกิดความ

เข้ากันได้ (compatibility) ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตจากต่างผู้ผลิตและต่างสถานท่ี ตัวอย่างท่ี

เด่นชัดหนึ่ง ได้แก่ กรณีท่ีกองทัพเรือไทย ประสบความสําเร็จในการทดลองยิงจรวด ESSM ท่ีผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเรือรบท่ีต่อโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และใช้ระบบเรดาร์ที่ผลิต

โดยประเทศสวีเดน ซ่ึงหากระบบมาตรวิทยาของประเทศเหล่าน้ี รวมถึงของประเทศไทยไม่ได้มาตรฐาน

เดียวกัน ความสําเร็จเช่นน้ีก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

การสถาปนา ดูแลรักษา และใช้งานมาตรฐานการวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

(national measurement standards) ท่ีเป็นมาตรฐานสูงสุดของประเทศนั้น ต้องอาศัยการควบคุม

สภาวะแวดล้อม อาทิ อุณหภูมิ ความช้ืน ความดันบรรยากาศ การสั่นสะเทือน ฯลฯ ที่เข้มงวด และ

บุคลากรมาตรวิทยาท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางการวัด ซ่ึงนําไปสู่ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบมาตรวิทยาของประเทศเข้มแข็ง เป็นท่ีพ่ึงพา

ทางการวัดของประเทศและเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
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ระบบการวัดแห่งชาติของประเทศไทยเป็นระบบที่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ 3 ด้านดังน้ี 

2.3.1. องค์ประกอบด้านนโยบาย 

ระบบมาตรวิทยาประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านนโยบาย2 ประเภทดังน้ี 

2.3.1.(ก) มาตรวทิยาเชิงกฎหมาย (legal metrology) 

องค์ประกอบประเภทน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกํากับดูแลความเป็น

ธรรมในการซ้ือขายสินค้าและบริการในตลาด  ประเทศไทยได้มีการตรา

พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ 2542  โดยได้มอบอํานาจ บทบาท หน้าท่ี 

ให้แก่สํานักงานกลางช่ังตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

2.3.1.(ข) มาตรวทิยาเชิงวทิยาศาสตร์ (scientific metrology) 

องค์ประกอบประเภทน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ของประเทศ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ด้านการวัดเป็นกลไกสําคัญในการดําเนิน

นโยบาย  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

ซ่ึงกําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และ

กํากับดูแลการดําเนินงานตามกรอบพันธกิจของพระราชบัญญัติ และมีสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ี

ดําเนินงานเชิงปฏิบัติ  

2.3.2. องค์ประกอบด้านพนัธกจิ 

พันธกิจหลักของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การถ่ายทอดความถูกต้องของการวัด

จากมาตรฐานการวัดแห่งชาติท่ีรักษาไว้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่มาตรฐานการวัด

อ้างอิง มาตรฐานใช้งาน เครื่องมือวัดภาคสนาม เครื่องมือวัดในการควบคุมคุณภาพ และ

ท้ายสุดคือผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีผู้ผลิตนําเสนอต่อผู้บริโภคหรือหน่วยงานรัฐใช้ในการ

คุ้มครองผู้บริโภค  การดําเนินพันธกิจให้สําเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

2.3.2.(ก) เครือข่ายห้องปฏิบัตกิารปฐมภูมิ 

นําโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ท่ีทําหน้าท่ีรักษามาตรฐานการวัด

แห่งชาติในสาขาฟิสิกส์ เคมีและชีวภาพ อน่ึงมีสาขาการวัดบางสาขาท่ีต้องการ

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีหน่วยงานอื่นในประเทศที่มีขีดความสามารถ



บทท่ี 2: การวิเคราะห์สถานภาพ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ทางการวัดเฉพาะทางนั้นๆ อย่างเพียงพอแล้ว  สถาบันจึงได้มอบหมายให้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานน้ัน ทําหน้าท่ีในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการวัด

แห่งชาติในสาขาเฉพาะน้ัน  โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย แยกตาม

สาขาการวัดที่มอบหมาย ดังน้ี 

01) ห้องปฏิบัติการรังสี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้รับการ

มอบหมายในสาขาการวัดกัมมันต์ (activity measurement) 

ของรังสีก่อไอออน(ionizing radiation) 

02) ห้องปฏิบัติการรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ได้รับการมอบหมายในสาขาการวัดปริมาณรังสีท่ี

ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค (radiotherapy dosimetry, 

brachytherapy dosimetry, diagnostic radiology dosimetry) 

03) สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายในสาขาการวัด

ดีเอ็นเอในอาหารและสารฆ่าแมลงตกค้างในอาหาร 

04) โปรแกรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการมอบหมายใน

สาขาการวัดสารก่อพลาสติกในอาหารและวัสดุท่ีสัมผัสอาหาร

(plasticizers in food and food-contacting material) 

05) โปรแกรมเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้รับการมอบหมายในสาขาการวัดสารหน่วง

การติดไฟแบบเติมเฮโลเจนในพลาสติก(halogenated flame 

retardants in plastics) 

06) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการมอบหมายในสาขาการวัด

สารกันบูดในเคร่ืองปรุงรสอาหาร (food preservatives in 

seasonings and condiments) 
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2.3.2.(ข) เครือข่ายห้องปฏิบัตกิารทุตยิภูม ิ

ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบท้ังภาครัฐและเอกชนที่

รักษามาตรฐานการวัดอ้างอิง ท่ีได้รับการถ่ายทอดค่าความถูกต้องมาจาก

ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ  และให้บริการสอบเทียบเพ่ือถ่ายค่าความถูกต้องทางการวัด

ไปยังมาตรฐานใช้งานของห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงาน หรือโรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ ได้แก่  

 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

2.3.2.(ค) เครือข่ายห้องปฏิบัตกิารตตยิภูม ิ

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในหน่วยงาน ภาคการผลิต

และบริการ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ท่ีทําหน้าท่ีรักษามาตรฐานการวัด

ใช้งาน 

2.3.3. องค์ประกอบด้านผู้ใช้ประโยชน์ 

ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบมาตรวิทยาของประเทศ โดยหลัก คือ

ภาคการผลิตและบริการท่ีต้องการยืนยันความเป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผ่านเครื่องมือตรวจ วัด ทดสอบ ท่ีได้รับการสอบเทียบและสอบกลับได้ไปยังสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ เพ่ือลดการตรวจและทดสอบซํ้าจากผู้รับปลายทาง  อน่ึงกิจกรรมการวัดน้ันเก่ียวพัน

กับทุกภาคส่วน ดังน้ันภาคส่วนอ่ืน เช่น ภาคประชาชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา ก็ถือว่าเป็น

องค์ประกอบในด้านน้ีด้วยเช่นกัน 
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2.4. บริบทแวดล้อมของระบบมาตรวทิยา 
ระบบมาตรวิทยามีความสําคัญต่อประเทศโดยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังในการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีบทบาทท่ี

สําคัญในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลอีกทั้งยังมีส่วนในการสนับสนุนให้

เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปบทบาทของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติในภาคส่วนต่าง ๆ โดยสังเขปได้ดังนี้ 

2.4.1. ภาคเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของระบบมาตรวิทยามาจากการที่กิจกรรมทาง

อุตสาหกรรมท้ังหมดต้องพ่ึงพาการวัดท่ีแม่นยํา และเช่ือถือได้ในกระบวนการผลิตในทุก

ขั้นตอนต้ังแต่การวิจัยการผลิตและการตลาด โดยกิจกรรมการวัดถือเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีช่วย

ให้ผู้ผลิตสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์(product differentiation) และช่วยลด

ต้นทุนธุรกรรม (transaction cost) ระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ ดังน้ัน การพัฒนาการวัดจึงมี

บทบาทสําคัญในการสนับสนุนและก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากการวัดจะ

ส่งผลกระทบทางตรงในระดับอุตสาหกรรมแล้วระบบมาตรวิทยาน้ันสามารถก่อให้เกิด 

คลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยี (technology cluster) ท่ีช่วยให้ประเทศพัฒนาความชํานาญพิเศษ 

(specialization) ในอุตสาหกรรมท่ีล้ําสมัยได้โดยคลัสเตอร์ดังกล่าวสามารถสร้างความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันและช่วยส่งเสริมการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 

สําหรับบทบาทของระบบมาตรวิทยาต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เช่นการ

พัฒนาระบบการวัด การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการวัด เพ่ือใช้กับภาคอุตสาหกรรม 

นําไปสู่การลดอัตราการสูญเสียเงินตราให้แก่ต่างประเทศในการนําเข้าเทคโนโลยีทางการวัด 

และ/หรือ ส่งเครื่องมือไปสอบเทียบต่างประเทศ เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องใน

ส่วนน้ี ตัวอย่างเช่น การผลิตเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน (standard torque transducer) 

และเครื่องวัดความเรียบผิว (surface flatness measurement machine) รวมถึงการทวน

สอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบใยแก้วนําแสงในอุตสาหกรรมแก้ว เป็นต้น 

นอกจากนี้มาตรวิทยายังมีบทบาทสําคัญในการร่วมเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการเพิ่มทักษะ

ฝีมือแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย 

และการควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติ 
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2.4.2. ภาคพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

ระบบมาตรวิทยายังมีบทบาทในด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ มีการ

ถ่ายทอดความรู้และนําระบบมาตรวิทยามาเป็นตัวช่วยสําคัญในการประหยัดพลังงานและการ

พัฒนาพลังงานทดแทนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาพลังงาน

ด้านชีวมวล เช่น การนําเอาความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ มาประยุกต์ใช้กับ

อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง ทําให้ลดอัตราการใช้พลังงานที่มากเกินความจําเป็น หรือ 

การพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพ่ือตรวจสอบไบโอเอทานอล เป็นต้น  

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม

ควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเฝ้าระวังมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังภัยธรรมชาติ  ตัวอย่างโครงการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการเฝ้าระวังมลพิษ

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดทําคู่มือสําหรับการวัดระดับ

ความดังเสียงของยานพาหนะทางบก พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เหล่าน้ีมีวิธีการในการวัดท่ีเป็นมาตรฐานและมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเสียง ก่อให้เกิดความมั่นใจในผลการวัดที่ถูกต้อง ดังนั้น

เม่ือมีการตรวจวัดและคัดกรองระดับความดังเสียงจากยานพาหนะทางบกด้วยวิธีการวัด

มาตรฐาน และได้ผลการวัดท่ีถูกต้องดังกล่าว จึงทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถคัดกรองยานพาหนะ

ท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียง และมีมาตรการในการป้องปรามและห้ามใช้ยานพาหนะ

ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียงที่ลดน้อยลงในท้องถนน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ท้ังนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ ในการตรวจจับควันดําจากยานพาหนะทางบก 

ส่งผลให้การตรวจสภาพยานพาหนะทางบกมีประสิทธิภาพในทํานองเดียวกันกับการตรวจวัด

ระดับเสียงจากยานพาหนะ สําหรับการตรวจจับควันดําจากยานพาหนะ สามารถนําไปสู่การลด

มลพิษท่ีเป็นควันดําและไอเสีย บนท้องถนน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ได้เช่นกัน นอกจากน้ี ยัง

มีโครงการบูรณาการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรม

ทรัพยากรธรณี และกรมชลประทาน ในการจัดทําร่างคู่มือมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ

เคร่ืองมือวัดแผ่นดินไหว เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในผลการวัดของเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ใช้อยู่

ภายในประเทศไทย ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือนภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 
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2.4.3. ภาคสังคมและประชาชน 

นอกเหนือจากการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วระบบมาตรวิทยายังมีความสําคัญ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกด้วยซ่ึงคุณภาพชีวิตด้านต่างๆท่ีระบบมาตรวิทยา

มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและด้านอ่ืนๆ

เช่นการป้องกันประเทศ 

แผนภาพท่ี 5 ระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

บทบาทหน้าที่ที่สําคัญของระบบมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตคือบทบาทในการ

สนับสนุนการกํากับดูแลในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเน่ืองจากการมีกรอบด้านการวัด

ทําให้ผู้กํากับดูแลสามารถกําหนดมาตรการและสามารถตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎที่วางไว้หรือไม่

ตัวอย่างเช่นสารเคมีชนิดหนึ่งเป็นพิษต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อมการพัฒนา

เคร่ืองมือวัดทําให้สามารถวัดปริมาณสารเคมีชนิดน้ันในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้การกํากับดูแลทาง

เทคนิคด้วยการกําหนดมาตรฐานสามารถกําหนดให้สินค้าต่างๆมีสารเคมีชนิดน้ันไม่เกินระดับ

อันตรายได้และการตรวจสอบรับรองทําให้ผู้บริโภคสามารถม่ันใจได้ว่าสินค้าต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานข้อกําหนดด้านสารเคมีชนิดน้ัน นอกจากนี้ การวัดที่มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิต มี

อีกหลายอย่างเช่น 

(ก) การส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการ

วินิจฉัยโรคและการบําบัดโรค 

(ข) การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมในการซ้ือขาย (fair trading) 

(ค) การทําให้ม่ันใจว่าอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

การพฒันา
คณุภาพชีวิตด้วย
ระบบมาตรวิทยา

การคุ้มครองทาง
การค้าและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สขุภาพและความ
ปลอดภยั

การอํานวยความ
ยติุธรรมและบงัคบั

ใช้กฎหมาย
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(ง) การทําให้ม่ันใจในมาตรฐานเวลานานาชาติเพ่ือให้การสื่อสารมีความ

น่าเช่ือถือและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

จากบทบาทของระบบมาตรวิทยาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ระบบมาตรวิทยาเป็น

หนึ่งในกลไกหลักของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศ ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.5. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 น้ี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในทุกภาคส่วน  เพ่ือนํามาจัดทําเป็นเมตริกวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 

อันเกิดจากปัจจัยภายใน และ โอกาสภัยคุกคาม อันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (Strength 

Weakness Opportunity Threat Analysis: SWOT) โดยกําหนดมุมมองในการประเมินแบบสมดุล 

(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 และภัยคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของระบบมาตรวิทยาสามารถ

สรุปได้ดังต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้าน โอกาส ภัยคุกคาม 

การพัฒนา  การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐานกระตุ้นและเปิด
โอกาสให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรวิทยาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 การพยากรณ์ภัยพิบัติ การสร้างแบบจําลอง
สภาพภูมิอากาศและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
ต้องใช้ข้อมูลการตรวจวัดมลพิษ และติดตาม
การเคลื่อนย้ายมลพิษ รวมท้ังการเฝ้าสังเกต
ภัยพิบัติท่ีแม่นยําและเท่ียงตรง และการเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 ความเข้าใจว่ามาตรวิทยาคือการสอบเทียบ
ทําให้เกิดความคาดหวังท่ีไม่ถูกต้อง
จํากัดบทบาทและการพัฒนามาตรวิทยา 

 ภั ยพิบั ติ  และโ รคระบาด  ท่ี ต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขในทันที 

นโยบาย  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายจะทํา
ให้เกิดความต้องการใช้มาตรฐานการวัดและ
การทดสอบจํานวนมาก 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้เกิด
ความต้องการใช้มาตรวิทยาไปกําหนด
มาตรฐานเพื่อลดความขัดแย้ง หรือข้อ
กล่าวหาเรื่องการกีดกันทางการค้า 

 นโยบายภาครัฐท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีตลาดยังคงมี
แนวโน้มการเติบโตท่ีดี 

 มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัด
ท้ังหมดต้องนําเข้าจากต่างประเทศ มี
ร าค า สู ง แ ล ะ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า ร
บํารุงรักษาสูง 

 รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ง
พัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ
ให้เข้มแข็ง เพื่อดึงดูดการลงทุนและ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
AEC 

 การเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้สัดส่วน
ของประชากรวัยทํางานต่อวัยพึ่งพา
ลดลง

ผู้มีส่วนได้เสีย  ประเทศไทยมีการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการ คุ้มครองผู้บริ โภค  เ ช่น  พ .ร .บ . 
เครื่องมือแพทย์ 

 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการ
กํ าหนดมาตรฐานล่ าช้ าและการ
ตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐาน
เ พ่ื 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 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศมีความ

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเป็นท่ียอมรับระหว่างประเทศ และการจะเป็นเช่นนั้นได้น้ัน  

หมายความว่าองค์ประกอบทุกหน่วยของ NQI น้ันจะต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวม

ไปถึงระบบมาตรวิทยา 

ใน พ.ศ. 2542 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย

การช่ังการตวงการวัด(International Committee for Weights and Measures: CIPM) 

ซ่ึงภายใต้บริบทของ CIPM MRA นั้น มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันของ

มาตรฐานการวัดแห่งชาติท่ีรักษาโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของแต่ละประเทศและเพ่ือให้

เกิดการยอมรับในใบรายงานผลการสอบเทียบท่ีออกโดยสถาบันมาตรวิทยาของประเทศท่ีได้

ลงนาม ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ว่า สถาบันมาตรวิทยาต้องพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

ดําเนินการถ่ายถอดค่าการวัดจากมาตรฐานแห่งชาติสู่มาตรฐานและเครื่องมือวัดระดับรองลงไป

ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025และแสดงความสามารถทางการวัด

ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในระดับภูมิภาค และ/หรือ ระดับ

ระหว่างประเทศ ซ่ึงเม่ือดําเนินการตามเงื่อนไขทั้งสามแล้ว  ผลสําเร็จท่ีได้รับคือรายการ

ความสามารถทางการวัด (Calibration Measurement Capability: CMC) จะได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของBIPM 

มาตรฐานการวัดแห่งชาติและวัสดุอ้างอิงท่ีพัฒนาและสถาปนาข้ึนโดยสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างห่วงโซ่ของการสอบกลับได้ทางการวัดในทุกแขนงไป

ยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดค่าความถูกต้องในการวัดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

ผ่านการบริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทุติยภูมิ

ภายในประเทศ และสนับสนุนขีดความสามารถของห้องปฏิบั ติการสอบเทียบและ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทุติยภูมิ ให้มีจํานวนและความสามารถในการวัดท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จากจํานวน

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและจํานวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทุติยภูมิภายในประเทศ

ท่ีรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังแสดงตารางใน

หน้าถัดไป 
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แผนภาพท่ี 6 จํานวน CMC ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ BIPM ของประเทศในเอเชีย 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ พ.ศ. 2552-

2558 

ข้อมูล ณ 
ห้องปฏบิัติการสอบเทียบ 

ท่ีได้รับการรบัรอง ISO/IEC 17025 
(แห่ง) 

ห้องปฏบิัติการวิเคราะห์ทดสอบ 
ท่ีได้รับการรบัรอง 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 
ท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นอกจากน้ีสถาบันยังร่วมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการสนับสนุนพนักงานของ

สถาบันเพ่ือร่วมเข้าเป็นผู้ตรวจประเมินในการให้การรับรองมาตรฐานระบบงานอีกด้วย  

จุดแข็ง และจุดอ่อนของระบบมาตรวิทยาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4และมี

รายละเอียดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และภัยคุกคาม ปรากฏในภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

การเรียนรู้  ระบบมาตรวิทยามีสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ท่ี มีศักยภาพในการพัฒนา
ความสามารถด้านการวัด 

 ระบบมาตรวิทยามีทรัพยากรบุคคลและ
เครือข่ายพันธมิตรท่ีพร้อมและมุ่งม่ันท่ี
จะพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยา 

 ระบบมาตรวิทยาไม่มีการวิ จัยและ
พัฒนาข้ามสาขามาตรวิทยาท่ี เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ  พ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
กําหนดอํานาจหน้าท่ี และให้กรอบการ
ดําเนินการพัฒนาระบบมาตรวิทยาไว้
ครบถ้วน 

 การดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติท่ีผ่านมายังคงขาดกระบวนการ
ค้นหาความจําเป็น และความต้องการ
ด้านมาตรวิทยาของภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับ
ภารกิจท่ีเหมาะสม 

 การประสานงานระหว่างเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิไม่ชัดเจนและไม่
เป็นระบบ 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพไม่มีกลไก
และกระบวนการทํางานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน NQI 

 ระบบมาตรวิทยาขาดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และไม่มีเวทีวิชาการด้านมาตร
วิทยาท่ีชัดเจนและสมํ่าเสมอ 

การเงินและ
เศรษฐกิจ 

 หน่วยงานที่มีหน้าท่ีพัฒนาระบบมาตรวิทยา
และการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและ
สอบเทียบได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีในการดําเนินงาน 

 การจัดสรรงบประมาณเ พ่ือพัฒนา
มาตรฐานการวั ดแ ห่ งชาติ และขี ด
ความสามารถทางการวัดของประเทศไม่
สมํ่าเสมอ ทําให้การพัฒนาขาดความ
ต่อเนื่อง 

 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านมาตรวิทยา
ของภาครัฐ 

ผู้มีส่วนได้เสีย  เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับระบบมาตรวิทยา
มีอยู่ในหลายระดับและหลายรูปแบบ 
เช่น ชมรมมาตรวิทยา  สมาคมมาตรวิทยา
แห่งประเทศไทย 

 องค์กรด้ านมาตรวิทยามี พันธ มิตร
ต่างประเทศท่ีเข้มแข็งด้านวิชาการและ
ความเช่ือมโยงกับแหล่งทุน

 ไม่มีเครือข่าย NQI ท่ีเป็นรูปธรรม 
 ยังมีผู้เกี่ยวข้องไม่ครบทุกภาคส่วน เช่น 

ภาควิจัย ภาคการศึกษา  
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2.6. ความท้าทายในก้าวต่อไปของมาตรวทิยา 
นับแต่ก่อต้ังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในวันที่ 1 มิถุนายน 2541 สถาบันมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติ

ภารกิจในฐานะผู้นําหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ  โดยการเป็นผู้ถ่ายทอดความ

ถูกต้องของการวัดจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติท่ีรักษาไว้สู่ผู้ใช้งานที่มีความจําเป็นต่อการยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือการแข่งขันได้ท้ังในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศก็ยังไม่สามารถครอบคลุมความต้องการการสอบกลับได้

ของการวัดทุกสาขาการวัด อันเนื่องมาจากข้อจํากัดทางด้านจํานวนและความสามารถของบุคลากร 

งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สถาบันจําเป็นที่จะต้องปรับบทบาทและ

มีกลยุทธ์ในการเร่งสร้างความสามารถ สร้างผลกระทบท่ีรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ความเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันใน 17 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ

การสร้างความสอบกลับได้ทางการวัดที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้วยการใช้องค์ความรู้และ

ประสบการณ์จากบุคลากรรุ่นบุกเบิกและการสร้างพันธมิตรกับสถาบันมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิก กอปรกับสถาบันได้รับจัดสรรทุนจากภาครัฐสง่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันไปศึกษา

และปฏิบัติงานกับสถาบันมาตรวิทยาท่ีเป็นท่ียอมรับต่างประเทศ และได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ

จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น จีน และออสเตรเลีย ทําให้นักมาตรวิทยาของสถาบันมี

ความสามารถในการสถาปนา รักษา และถ่ายทอดมาตรฐานการวัดสู่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง และ

สามารถขจัดปัญหาในการนําเคร่ืองมือตรวจวัดและทดสอบของภาคการผลิตไปสอบเทียบยังหน่วยงาน

ต่างประเทศ  สถาบันจึงก้าวมาถึงจุดท่ีได้รับการยอมรับในประเทศในความเป็นองค์กรหลักด้านการวัด 

และได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศว่าเป็นกรณีศึกษาสําหรับสถาบันมาตรวิทยาใหม่ท่ีพัฒนาได้

อย่างรวดเร็วและรักษาระดับความสามารถได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา  แม้กระนั้นก็ตามความเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีนัยสําคัญของสถาบันท่ีมิอาจมองข้ามได้แก่ บุคลากรรุ่นเก่าท่ีกําลังสิ้นสุดระยะเวลาการทํางาน และ

บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีจบการศึกษาและทยอยเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน จึงเป็นช่องว่างของความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์สําหรับการปฏิบัติงานจริง และการแก้ไข ตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการท่ีแท้จริง

ของประเทศ จึงถือเป็นความท้าทายของสถาบันประการหนึ่ง 

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความสามารถเดิมท่ียังคงต้องรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง 

และความสามารถใหม่ที่ต้องเร่งสร้างให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงน้ัน สิ่งท่ีสถาบันยังต้องเผชิญ

และต้องทบทวนบริบทขององค์กรอาจประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้  
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2.6.1. ความท้าทายในการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้  

ภายหลังจากการเร่งสร้างความสามารถทางการวัดจนเป็นที่ยอมรับท้ังในและ

ต่างประเทศแล้ว สิ่งที่นักมาตรวิทยารุ่นใหม่ต้องมุ่งสร้างคือการสร้างผลกระทบที่รับรู้ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม  เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐท่ีมิได้สูญเปล่า

จากการพัฒนาระบบมาตรวิทยาอันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการเพ่ิมศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศ  

2.6.2. ความท้าทายในการสถาปนามาตรฐานการวดัแห่งชาติให้ครอบคลุม
อุตสาหกรรมใหม่ 
การที่จะผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 

โดยการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  อาทิการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลักดันให้

เกิดอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจรและอ่ืนๆ สถาบันต้องเร่งสถาปนามาตรฐานการวัดในส่วนที่รองรับ

พารามิเตอร์ใหม่ๆอันจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเหล่านั้น ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ 

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตรวิทยาเพ่ือสร้างความสามารถสอบกลับได้ของการวัดน้ันๆ 

2.6.3. ความท้าท้ายในการทําให้สังคมเป็นสังคมที่ตระหนักด้านคุณภาพ  

การทําให้มาตรวิทยาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวัน ท้ังในบทบาทของการช่ังการตวง

การวัด เพ่ือการค้าขายที่เป็นธรรม การใช้มาตรฐานของเวลาในการติดต่อ การลงทุน และการทํา

ให้ภาคสังคมตระหนัก เข้าใจ และนํามาตรวิทยาไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการคํานึงถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์และบริการก่อนการตัดสินใจ  เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจ และให้

ความรู้ ตลอดจนการนํานวัตกรรมการวัดไปเพ่ิมมูลค่าให้กับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ในการให้ผลท่ีถูกต้องล้วนเป็นความท้าทายท่ีต้องทําให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
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2.6.4. ความท้าทายด้านการเงนิ 

องค์ประกอบสําคัญย่ิงที่ทําให้สถาบันบรรลุเป้าประสงค์และเป็นท่ีพ่ึงพิงทางการวัด

ของประเทศได้อย่างสมบูรณ์คือ ทรัพยากรทางการเงิน  การลงทุนจากภาครัฐในการจัดหา

มาตรฐานการวัดแห่งชาติเพ่ือให้สถาบันสร้างผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวใจ

ของการทํางานของสถาบันประเด็นความท้าทายทางการเงินของสถาบันได้แก่การสร้างความ

เข้าใจ สร้างความเช่ือม่ัน การแสดงความคุ้มค่าในการลงทุน และแสดงผลงานอย่างเป็น

รูปธรรมต่อแหล่งทุน ในขณะเดียวกันสถาบันก็ต้องเร่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร

ภายในองค์กรด้วย นอกเหนือจาการลงทุนจากภาครัฐแล้วสถาบันยังต้องพยายามหาแหล่งทุนอ่ืน

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

2.6.5. ความท้าทายในการปรับเปลีย่นทศันคติและการรับรู้ของบุคลากร 

ความท้าทายอ่ืนๆท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะทําให้เกิดผลสําเร็จไม่ได้ หากยังไม่มีกลไก

ใดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานเป็นทีมท่ีมองผลสําเร็จร่วมกัน  

อันได้แก่การบูรณาการทางวิชาการในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง การประสานกันระหว่างหน่วยงาน

วิชาการและหน่วยงานสนับสนุน การปรับกระบวนการภายในให้สอดคล้องเป็นปัจจุบัน ทันต่อ

สถานการณ์ความต้องการของประเทศ การมีทัศนคติการทํางานในเชิงรุกมากกว่าบทบาทเชิง

รับ การนําเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
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บทที่ 3:  วสัิยทศัน์และยุทธศาสตร์ 

3.1. วสัิยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย ท่ีกําหนด

ร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ท้ังหมดภายใต้ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาไว้ ดังนี้ 

ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศท่ี
เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทย
สู่กลุ่มประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3.2. พนัธกจิ (Mission) 
เพ่ือให้การดําเนินงานของแผนแม่บทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงมีการกําหนดพันธกิจของแผนแม่บทฯ  

ดังต่อไปนี้ 

(01) จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ 

(02) สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบใน

ประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

(03) บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับ

ในระหว่างประเทศ 

(04) พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพ่ือนําไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถ

ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆภายในประเทศ 

(05) สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้า

และผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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3.3. แผนที่ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติตามแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ส่งผลให้

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับ กล่าวคือ สถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติดําเนินการพัฒนาความสามารถทางการวัดและการสอบเทียบจนสามารถให้บริการ

สอบเทียบท่ีได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและบริการวิชาการทางมาตรวิทยาแก่

ภาคอุตสาหกรรมในระยะแรก และขยายไปสู่ภาคส่วนอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวางขึ้นตามลําดับ จํานวน

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งจํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ความสามารถตาม ISO/IEC 17025 เพ่ิมขึ้นมากกว่า 8 เท่า ซ่ึงทําให้ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ดีย่ิงขึ้น ส่งผลให้จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใน

ประเทศได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  ISO 14001  ISO 16949  ISO 13485 และมาตรฐานอ่ืน ๆ 

เพ่ิมสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศไทยสูงขึ้นและมูลค่าการ

ส่งออกเพ่ิมขึ้น ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลให้เกิดการลงทุน หรือขยายการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมท่ี

มีเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยเห็นได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ในช่วง 

15 ปีท่ีผ่านมา ในแง่น้ีอาจกล่าวได้ว่า จุดแข็งของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในปัจจุบันคือการมี

ความสามารถทางการวัดและความสามารถทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีบุคลากรท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ดีพอสมควร แต่ยังขาดโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในเวทีวิชาการมาตรวิทยาระดับ

ภูมิภาคและระหว่างประเทศ นอกจากน้ันเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาก็มีความเข้มแข็งพอควรใน

การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการและเทคนิคทางมาตรวิทยา อย่างไรก็ตาม กิจกรรม

ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวน้ียังจํากัด ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายน้ีให้มีกิจกรรมกว้างขวางขึ้น หรือ

พัฒนาเครือข่ายใหม่ที่จะทํางานร่วมกันในการประยุกต์มาตรวิทยา เพ่ือตอบโจทย์ที่กว้างขวางกว่าการ

พัฒนาวิชาการและเทคนิคทางมาตรวิทยา 

ในขณะเดียวกันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายประการที่กําลังส่งผลกระทบต่อสภาพการเมืองและเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันและอนาคต เช่น การรวมตัวเป็นเขตเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคล่ือนเข้า

สู่สังคมสูงวัยในประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้ว รวมท้ังการเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐานในระบบ

หน่วยระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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นอกเหนือไปจากนี้ การดําเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ท่ีผ่านมายัง

แสดงให้เห็นด้วยว่ากระบวนการทํางานที่ผ่านมามีข้อจํากัด ความท้าทายและภัยคุกคามต่อการพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติอีกหลายประการท่ีควรได้รับการปรับปรุงและแก้ไข เช่น การมีพันธกิจที่

หลากหลาย การได้รับงบประมาณท่ีจํากัดและไม่มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาอย่าง

สมํ่าเสมอ ส่งผลให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติดําเนินงานไม่เต็มศักยภาพและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

ยังไม่มีความเข้มแข็งและทันสมัยทัดเทียมประเทศช้ันนํา นอกจากน้ีการทํางานเชิงบูรณาการร่วมกับภาค

ส่วนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ ทํา

ให้การสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือนําไปสู่การยกระดับ งานวิจัย พัฒนา และ

สร้างนวัตกรรมยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีมาตรวิทยายังเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (NQI) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งที่มีความสามารถและมีความ

เข้มแข็ง แต่ในภาพรวมของ NQI ของประเทศกลับพบว่าขาดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิด

ปัญหาท้ังต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทะลักเข้ามาของสินค้าด้อยคุณภาพ และ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกที่ไม่เพ่ิมขึ้นเท่าท่ีควร เป็นต้น 

ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยจึงจําเป็นต้องทบทวนและปรับกระบวนการดําเนินงานให้

สามารถยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนให้ได้ โดยมุ่งเน้นการใช้ “ระบบมาตรวิทยาที่สามารถตอบสนองความจําเป็นด้านการวัด” 

“โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ”“เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ทักษะทางมาตรวิทยา”อันนําไปสู่การกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ระยะท่ี 3 ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมี

สมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทาง

มาตรวิทยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สู่องค์กรภาครัฐที่ ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวัด 
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3.4.2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ.2560–2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้กําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country 

Strategic Positioning) ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศมีรายได้สูง

ท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่

ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ท้ัง10 ยุทธศาสตร์ มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

(ก) ยุทธศาสตร์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ
เกษตรรายย่อย และ SMEs 

- ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ี
ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่าการผลิต
ให้กับเกษตรกรรายย่อย และ SMEs 

2. เพิ่มจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

- บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ
ประชากร 10,000 คน 

3. เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 
และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศต่อ งานวิจัยพื้นฐานเพื่อ
สร้ า ง /สะสมอง ค์คว ามรู้ ต่ อ  ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็น 55:25:20 

- ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP 

- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
อุ ตส าหกรรม ยุ ทธศาสต ร์ และ
เป้าหมายของประเทศ ต่อ งานวิจัย
พื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ต่อ 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร 
และระบบมาตรฐาน 

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

- อันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
จัดโดย IMD 

- อันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีจัด
โดย IMD
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(ข) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวม

เพ่ิมขึ้นเฉล่ียไม่ตํากว่าร้อยละ2.5 ต่อปีและผลิตภาพ
การผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

- ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิต 

- ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

2. มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 4 

- อัตราการขยายตัวของมูลค่า
และปริมาณการส่งออก 

(ค) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษ ขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
นําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสีย
อันตรายชุมชนได้รับการกําจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายท้ังหมดเข้าสู่
ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง ฟื้นฟูแฟล่งนํ้าผิวดินให้
มีคุณภาพในเกณฑ์ดี และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอก
ควัน 

- คุณภาพน้ําแหล่งนํ้าผิวดินท่ี
อยู่ในเกณฑ์ดี 

- คุณภาพอากาศในพื้ น ท่ี
วิกฤตหมอกควัน 

2.สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพบริหารจัดการนํ้าใน
ระดับลุ่มนํ้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการ
ใช้น้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณนํ้า ต้นทุน เพิ่มพื้นท่ี
ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ําทั้งภาคการผลิตและการ
บริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 

- แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรนํ้าของ 25 ลุ่มนํ้า 

- พื้นท่ีชลประทาน 
 

(ง) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

- ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพิ่มข้ึน 
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(จ) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและ
เอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อ
การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การลงทุน และบริการ 

- มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ใ น
ประเทศในภูมิภาค 

(ฉ) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.ลดสัดส่วนค่าใช้ จ่ายด้านบุคลากร  และเ พ่ิม
ประ สิท ธิภาพการบ ริหาร จัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสอง
ของอาเซียนเมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

- อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
จัดทําโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ 

2.เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันให้อยู่สูง
กว่าร้อยละ 50 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

- ร ะ ดั บคะแนนขอ งดั ช นี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 

3.4.3. ประเทศไทย 4.0 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยจะช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุค 

Thailand 4.0 ดังน้ี 

(ก) เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 

(ข) เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี 
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3.4.4. นโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบบัที ่1 
(พ.ศ.2555– 2564)  
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย สอดคล้องกับท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

(ก) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาค

เกษตร ผลิต และบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(ข) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัย

เอ้ือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(ง) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(จ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.4.5. คลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคลัส

เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จํานวน 6 คลัสเตอร์ ดังน้ี 

(ก) ยานยนต์แห่งอนาคต 

(ข) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(ค) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

(ง) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

(จ) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(ฉ) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
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 กลยุทธ์ 

1.1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความ

จําเป็นและความต้องการของประเทศ 

1.2. สร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัดและระบบการวัดต้นแบบท่ียกระดับ

ความสามารถและประสิทธิภาพของภาคการผลิต 

1.3. วิจัยความจําเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตรายปขีองยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จํานวนขีดความสามารถทางการวัดท่ีได้รับการ
พัฒนา (รายการ)  

35 60 63 70 72 300 

จํานวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการพัฒนา(รายการ) 11 20 25 30 34 120 

จํานวนพารามิเตอร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
เพิ่มขึ้น(รายการ) 

11 17 17 17 18 80 

จํานวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดท่ี
สร้างสําเร็จ (รายการ/ชุด/เคร่ือง) 

1 5 10 12 12 40 

จํานวนรายงานผลการวิเคราะห์ความจําเป็น
และความต้องการ หรือจํานวนรายงานแผนงาน
ด้านการตลาด (ฉบับ) 

0 1 1 1 1 4 

ผลลพัธ์ 

ก. ระบบการสอบกลับได้ของเครื่องมือวัดที่จําเป็นต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ และภาคอุตสาหกรรมหลัก 6 สาขา อันได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้า อิ เล็ กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์
โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วน อุตสาหกรรมระบบราง และ อุตสาหกรรมอากาศ
ยาน  มีความสมบูรณ์และครบถ้วน เท่าทันเหตุการณ์ และ
เทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้ภาคการผลิตมีความสามารถในการ
แข่งขัน และเป็นท่ียอมรับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก 
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อีกท้ังยังเป็นการลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการ
ลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัด และสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบ 
และสอบเทียบยังต่างประเทศ เป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท 
(คํานวณจากปริมาณเครื่องมือวัด ตัวอย่างสินค้าที่ส่งมาวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)  

ข. เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์สําหรับนวัตกรรมเคร่ืองมือวัด
ต้นแบบที่ผลิต เพ่ือทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่า
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทและสามารถขยายผลไปสู่การจําหน่ายใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนับสนุน 

ผู้รับประโยชน ์ o ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
o ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
o ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

o ภาคการผลิต 
o ประชาชนท่ัวไป 

 
ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

o เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ 
o สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
o สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ะเมินการเป็นไ

ดยที่ตระหนักว

ครงสร้างพ้ืนฐา

บบและสอดคล้

ทีระหว่างประเท

สอบเทียบขยา

ความต้องการอั

elix) ที่ร่วมกันใ

ะเทศและอาเซีย

อกมาตรฐานแล

ยเพ่ิมขึ้นเนื่องจา

ถอืลดลง) 
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 กลยุทธ์ 

2.1. เช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ 

2.2. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบ

มาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ 

2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ให้

ครอบคลุมท้ังในประเทศและในอาเซียน 

2.4. ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครือ่งมือในการกําหนดมาตรฐานและ
การบังคับใช้กฎหมาย 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 6 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จํานวนมาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีบุคลากร
ด้านมาตรวิทยามีส่วนร่วมในการกําหนดหรือ
พิจารณา   (ฉบับ) 

0 2 1 2 1 6 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพื่อบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน NQI (กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 10 

จํานวนขีดความสามารถที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
เว็บไซต์ BIPM (CMC) (รายการ) 

10 30 30 33 33 136 

จํานวนการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ
ท่ีเป็นทางการ  (รายการ) 

10 10 10 10 10 50 

จํานวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือ
ทดสอบความชํานาญในประเทศ 

30 50 50 50 50 230 

จํานวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายท่ีได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (แห่ง) 

10 10 20 30 30 100 

จํานวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตรวิทยา 
(ครั้ง) 

30 30 30 30 30 150 
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 ผลลพัธ์ 

ก. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศเป็นระบบและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลสร้างความม่ันใจทั้งผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค และเกิดความน่าเช่ือถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลด
จํานวนการปฏิเสธสินค้านําเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิง
สินค้าเกษตร และอาหาร 

ข. เครือข่ายห้องปฏิบั ติการวิ เคราะห์ ทดสอบ  สอบเทียบ  มี
ความสามารถในการวัด และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 

บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนบัสนุน 

ผู้รับประโยชน ์ o หน่วยกําหนดมาตรฐาน 
o ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ 

และสอบเทียบ 
o หน่วยรับรองระบบงาน 
o หน่วยงานด้านมาตรวิทยา 
o เครือข่ายวิชาการ 
o เครือข่ายวิชาชีพ 
o เครือข่ายธุรกิจ 

o ผู้นําเข้า - ส่งออก 
o ผู้บริโภค 
o ประชาชน 

ผู้รับผิดชอบ o สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o เครือข่ายของห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ 
o สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
o สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
o สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
o สํานักงานกลางช่ังตวงวัด 
o คณะกรรมการการมาตรฐาน

แห่งชาติ 

o สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

o สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

o สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

o กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
o กรมส่งเสริมการเกษตร 
o กรมวิชาการเกษตร 
o กรมปศุสัตว์ 
o กรมประมง 
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 แนวคดิ
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ของผู้ประกอบ
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 กลยุทธ

3.1. ถ

ข

บ

3.2. พ

เ

าแห่งชาติ ฉบบั

บความสาม
ยทีางมาตรวิ
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สตร์น้ีมุ่งเน้นก

วัตถุประสงค์เพื

บการ เพ่ือเพ่ิม

ตได้ โดยจะทํา

กระบวนการวั

ช่ือมต่อระหว่าง

อบการต่อไป ส

ทยาของแรงงาน

ไปประยุกต์ต่อไ

ะสงค์ 

ภาคอุตสาหกรร

แรงงานไทยมีทัก

วิสาหกิจขนาดก

สร้างนวัตกรรมใ

วิสาหกิจขนาดก

โลก (global v

ตลาดโลกสูงขึ้น
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ถ่ายทอดเทคโน

ของกระบวนก
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ักษะด้านมาตรวิ
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นโลยีทางการ
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กยภาพในการแ

แรงงานด้าน

ซียน 

560 – 2564)  

ประกอบก

กับผู้ประกอบก

ามสามารถทางเ

ะสิทธิภาพกา

นได้แก่ หนึ่ง พัฒ

การวัด การปร

การผลิตและเค

ลักสูตรและกระ

นสายการผลิต 
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) และมีความ

วัดเพ่ือส่งเสริม
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แข่งขันของสินค

มาตรวิทยา 

ารด้วยทัก

การวิสาหกิจขน

เทคโนโลยีและน

รผลิตและคุณ

ัฒนานวัตกรรม

ระมวลผลการ

ครื่องมือวัดเพ่ือ

ะบวนการในก

เพ่ือให้มีและส

ประเทศมีผลิตภ

tra skills) สูงขึ้น

หกรรมขนาดใหญ

นเพ่ิมขึ้นด้วยมาต
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สามารถในการ
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รรมในภาคการ

ค้าไทย 

เพ่ือรองรับป

ษะและ

นาดกลาง

นวัตกรรม

ณภาพของ

มการวัดใน

รวัด และ

อถ่ายทอด

ารพัฒนา

ามารถนํา

ภาพสูงขึ้น 

น 

ญ่สามารถ

ตรวิทยา 

ณค่าระดับ

แข่งขันใน

สิทธิภาพ

รผลิตและ

ระชาคม
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 ผลผลติ 

ตารางท่ี 7 ผลผลิตรายปขีองยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จํานวนผู้ประกอบการท่ีได้ รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือนํานวัตกรรมต้นแบบไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ (หน่วยงาน) 

10 10 10 10 10 50 

จํ านวนการ นํ าน วั ตกรรม ไป ถ่ ายทอด ให้
ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ (รายการ = 
นวัตกรรม x หน่วยงาน ) 

4 10 8 10 8 40 

จํานวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และให้คําปรึกษาด้านมาตรวิทยา (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

จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพ่ือเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ผู้ ป ร ะกอบการ เพื่ อ เพิ่ ม ประ สิท ธิภาพ ใน
กระบวนการผ ลิต /พัฒนาทั กษะแรง งาน 
(กิจกรรม) 

3 3 5 5 4 20 

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
มาตรวิทยา (คน-วัน) 

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

จํานวนแรงงานท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านมาตรวิทยา (Train the trainer) 
(คน) 

50 100 100 100 150 500 

จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมสะสม 40 40 45 50 60 60 

 ผลลพัธ์ 

ก. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นร้อยละ 5 อันเกิดจากการนํา
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 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

o สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
  



ยุทธศาาสตร์ 4: ข

 แ

ย

เป้าหมา

บริการ

ผู้บริโภค

กลไกทา

ภาระหน

สร้างวัฒ

 เ

0

0

0

0

0

0

 ก

4

ขบัเคลือ่นสัง

แนวคดิ 

ยุทธศาสตร์นี้ม

ายในการสร้างค

ที่มีในตลาด ร

คและประชาช

างมาตรวิทยาที

น้าที่ของตนอย่

ฒนธรรมคุณภา

เป้าประสงค์ 

01: บริการท

ทางสุขภ

02: การบริห

และมีปร

03: ผลการวิ

น่าเช่ือถื

04: ประชาช

และสาม

05: สถาบันมี

สนับสน

ประยุกต

06: สังคมไท

ดังกล่าว

กลยุทธ์ 

4.1. ใช้มาตร

งคมคุณภาพด

มุ่งเน้นการทํา

คุณภาพ ความ

รวมถึงในการ

ชน โดยมีเป้าห

ที่องค์กรต่างๆ 

างถูกต้องและม

าพและความปล

 

ทางการแพทย์แล

ภาพในสังคมสูงว

หารจัดการสิ่งแ

ระสิทธิภาพสูงขึ

วิจัยด้านวิทย

ถือและสามารถท

ชนทุกกลุ่มวัยมี

มารถนําความรู้ไ

มีภาพลักษณ์ที่ช

นุนและร่วมมือ

ต์เพ่ือแก้ปัญหา

ทยมีวัฒนธรรม

วในการขับเคลื่อ

รวิทยาในการส

บทท่ี 3:

กระทรวงวิท

ด้วยมาตรวทิ

งานเชิงบูรณา

มปลอดภัยและค

สร้างความตร

หมายเพื่อส่งมอ

เหล่าน้ันสามา

มีประสิทธิภาพ

ลอดภัยขึ้นในสัง

ละสาธารณสุข 

วัยมีสมรรถนะสู

แวดล้อมและพล

ขึ้นเพ่ือสนับสนุน

าศาสตร์ เทค

ทวนสอบได้อย่า

มีความรู้ความเข้

ไปประยุกต์ในชีวิ

ชัดเจน มีความ

อกับภาคส่วนต

มคุณภาพที่เข้ม

อนตลาดสินค้าแ

สร้างสังคมคุณภ

: วิสยัทศันแ์ละ

ทยาศาสตร์แล

ทยา 

าการกับองค์ก

ความเป็นธรรม

ระหนักในเรื่อ

อบเครื่องมือ ก

ารถนําไปใช้เพ่ือ

พ โดยมีเป้าหมา

ังคมไทย 

และการบริหาร

สงูขึ้น 

ลังงานมีความถู

นการพัฒนาที่ยั

คโนโลยีและนว

างเป็นระบบเพ่ิม

ข้าใจพ้ืนฐานเกี่ย

วิตประจําวันได้

สามารถและมีค

ต่าง ๆ ในการน

มแข็งและสามา

และบริการของป

ภาพ 

ะยทุธศาสตร์ 

ะเทคโนโลย ี

กรที่มีหน้าที่แล

มให้แก่สินค้าแล

งดังกล่าวให้แ

กระบวนการแล

อดําเนินการตา

ายปลายทางที่จ

รจัดการความเสี่

ถูกต้อง เหมาะส

ยั่งยืน 

วัตกรรมมีควา

มขึ้น  

ยวกับมาตรวิท

ด้ 

ความพร้อมในก

นํามาตรวิทยาไ

ารถใช้วัฒนธรร

ประเทศ 
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4.2. สื่อสารและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ภาค

งานวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาและภาคประชาชน 

4.3. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพ 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 8 ผลผลิตรายปีของยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข (กิจกรรม) 

2 2 1 1 1 7 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อผดุงความยุติธรรม
และคุ้มครองประชาชน (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จํานวนกิจกรรมบูรณากับหน่วยงานด้านอาหาร
และการเกษตร (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อร่วมบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (กิจกรรม) 

1 1 2 2 2 8 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการกับภาคงานวิจัย 
(กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการกับภาคการศึกษา 
(กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
คุณภาพ (กิจกรรม) 

1 1 1 1 1 5 

จํานวนกิจกรรมส่ือสารองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาและ
เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา (กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 10 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ/กิจกรรมด้าน
มาตรวิทยา(คน-วัน) 

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

จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีดี (good practice 
guide) / วิธีการทวนสอบเครื่องมือ /อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานภาคสาธารณะ (ฉบับ) 

5 5 5 5 5 25 
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 ผลลพัธ์ 

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

ข. ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการมากกว่า
ราคา อันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีผลักดันให้ภาคการผลิตตระหนัก และ
ให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 

ค. เกิดการนํามาตรวิทยาไปใช้ในการทําวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยไทยมีมาตรฐานสู่สากล 
และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

 
บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนบัสนุน 

ผู้รับประโยชน ์ o ภาคการบริการสาธารณะด้าน
ความปลอดภัย 

o ภาคการบริการสาธารณสุข 
o ภาคการบังคับใช้กฎหมายและ

อํานวยความยุติธรรมในสังคม 
o ภาคการบริหารจัดการพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 
o ภาคการศึกษา 

o ประชาชนท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o กรมควบคุมมลพิษ 
o กรมการขนส่งทางบก 
o กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
o สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
o สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
o สมาคมนักข่าว 
o สื่อมวลชน

o สถาบันวิจัย 
o สถาบันการศึกษา 
o สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
o สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
o สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
o สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
o สํานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
o สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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หน่วยงานรับผิ
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อย่างมีนัยยะ 

สถาบันมาตรวิท
โปร่งใส ตรวจสอ
สาธารณะตามห

บท่ี 3 (พ.ศ. 25

ตรวิทยาแห่งช
มีความเป็นเลิ

การพัฒนาความ

นการบริหารจัด

าระบบมาตรวิ

ดับปฐมภูมิ การ

กําลังพัฒนาสู่ก

นาการบริหาร

ค์กรที่เปิดกว้า

างเทคโนโลยี แล

ทยาแห่งชาติมีส

ขึ้น สามารถให้บ

ถาบันมีบทบาทบ

ดับชาติและระดั

ทยาแห่งชาติมีระ
อบได้ มีประสิท
หลักธรรมาภิบาล

560 – 2564)  
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ลิศทางการว ั

มสามารถทางวิ

ดการสถาบันมา

วิทยาแห่งชาติ
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ล
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 กลยุทธ์ 

5.1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล 

5.2. ผลักดันการทํางานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน 

5.3. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

5.4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5.5. ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 ผลผลติ 

ตารางท่ี 9 ผลผลิตรายปขีองยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ผลผลิต 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

รวม 

จํ า น วน บุ คล าก ร ท่ี ทํ าห น้ า ท่ี เ ป็ น ป ร ะ ธ าน
คณะกรรมการหรือคณะทํางานวิชาการ หรือ
ผู้เช่ียวชาญระดับระหว่างประเทศสะสม (คน) 

10 15 20 25 30 30 

จํานวนบุคลากรด้านวิชาการท่ีได้รับการสนับสนุน
ให้แสดงศักยภาพบนเวทีระหว่างประเทศ (คน x 
คร้ัง) 

10 15 20 25 30 100 

จํานวนขีดความสามารถทางการวัดระดับปฐมภูมิท่ี
ได้รับการพัฒนา (รายการวัด) 

1 2 2 3 4 12 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

30 30 30 30 30 150 

จํานวนบุคลากรสะสมที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะท่ีจําเป็นต่อตําแหน่งงาน (คน-วัน) 

50 100 150 200 250 750 

จํานวนโครงการภายในสถาบัน ท่ีบู รณาการ
ระหว่างส่วนงาน (โครงการ) 

5 5 10 10 10 40 

จํานวนระบบบริหารจัดการที่ได้รับการปรับปรุง
ตามหลักธรรมาภิบาล (ระบบ) 

5 10 10 10 10 45 

จํานวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาสะสม 
(ระบบ) 

5 10 10 10 10 10 

ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
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 สามารถพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้ทันสมัย 
ตอบสนองต่อการพัฒนาและขยายตัวของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนา
มาตรฐานปฐมภูมิสาขาต่าง ๆ ได้แก่ แรง  แสง  ความยาวคล่ืน 
ความหนาแน่น กระแสไฟฟ้า ความดัน พิกัด และ อิเล็กตรอน  

ข. สถาบันมีส่วนร่วมบนเวทีมาตรวิทยาและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น 
ได้รับการยอมรับให้เป็น Technical Committee Chair เป็นต้น 

ค. ระบบงาน และกระบวนการทํางานท้ังหมดของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติกระชับ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

บทบาท ทางตรง/หลัก ทางอ้อม/สนบัสนุน 

ผู้รับประโยชน ์ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิท่ี

ได้รับมอบหมาย 

o ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วิเคราะห์ 
ทดสอบ 

o ประชาชนท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

o เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิท่ี
ได้รับมอบหมาย 

o สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 



4.1
ในก

มาต

และ

ตุลา

ปรับ

การ

ระดั

ไปด้

แผน

1. การกํ
การกําหนดแผ

ตรวิทยาแห่งช

ะศึกษาร่างแผน

าคม พ.ศ. 255

บใช้ เพ่ือให้บร

รทํางานที่สอด

ดบัประเทศ   โ

ดว้ยโครงการ ที

นงานท้ัง 7ได้ดั

4.1.1. 

การเติบ

โครงข่า

โทรคมน

ดําเนินง

ความตอ้

กาหนดแผน
ผนการดําเนินง

าติ ในฐานะผู้จ

นพัฒนาเศรษฐ

59น้ี  โดยในแ

รลุยุทธศาสตร์

คล้องกับการจ

ดยได้สรุปเป็น

ที่แต่ละโครงกา

ังน้ี 

แผนงานม

แผนงานนี้มี

บโตทางเศรษ

ายคมนาคม ก

นาคมบรอดแบ

งานประกอบด้

องการของประ

แผนงานน้ีป

 ค101

 ค102

 ค103

 ค104

บทที่

นงาน 
งาน ภายใต้แผ

จัดทําแผน ได้

ฐกิจและสังคม

แต่ละแผนงานไ

ร์ทั้งห้า ตามที่ตั

จัดกลุ่มห่วงโซ

แผนงานได้ทั้ง

ารสอดคล้องกับ

มาตรวทิยาส

มีเป้าหมายเพ่ือใ

ษฐกิจของประ

การขนส่ง แล

บนด์  โครงข่า

ด้วยการพัฒนา

ะเทศ  

ประกอบด้วยโค

1. โครงการพัฒ
โครงสร้างพ้ืน

2. โครงการพัฒ
ด้านการขนส

3. โครงการพัฒ
โครงข่ายสื่อส

4. โครงการพัฒ
บริหารจัดกา

ที ่4:  แผน

ผนพัฒนาระบ

้ศึกษานโยบาย

แห่งชาติ ฉบบั

ได้บรรจุโครงก

ตั้งเป้าไว้  โดยก

ซ่คุณค่าทางเศ

สิ้นจํานวน 7 แ

บการนํากลยุท

สนับสนุนการ

ใช้ระบบมาตรวิ

เทศโดยโครงส

ะ โลจิสติกส์ โ

ยสาธารณูปโภ

าขีดความสามา

ครงการ จํานว

ฒนาขีดความส
นฐานด้านที่อยู
ฒนาขีดความส
ส่งและโลจิสติก
ฒนาขีดความส
สารโทรคมนาค
ฒนาขีดความส
ารทรัพยากรน้าํ

กระทรวงวิท

งาน 

บบมาตรวิทยา

ยภาครัฐ  ทั้งร

บที่ 12 ซ่ึงประ

การที่นําแนวท

การแบ่งแผนง

รษฐกิจและสัง

แผนงาน และใ

ธ์ข้อที่เหมาะส

รพฒันาโครง

ทยาในการร่วม

สร้างพ้ืนฐานใ

โดยเฉพาะระ

ภค การบริหาร

ารถทางการวัด

น 4โครงการ ด

สามารถทางกา
ยู่อาศัยและสาธ
สามารถทางกา
กส์ 
สามารถทางก
คมบรอดแบนด
ามารถทางกา
า 

บทท่ี

ทยาศาสตร์แล

แห่งชาติ ฉบับ

ะดับประเทศ 

กาศและมีผลบ

ทางของกลยุท

านในลักษณะ

งคม ภายใต้แผ

ในแต่ละแผนงา

สมมาปรับใช้  โ

งสร้างพืน้ฐาน

มพัฒนาโครงสร้

ในที่นี้ ครอบค

บบราง โครง

รจัดการทรัพย

ดที่ตอบสนองค

ดังน้ี 

ารวัดเพ่ือสนับ
ธารณูปโภค 
ารวัดเพ่ือสนับ

ารวัดเพ่ือสนับ
ด์ของประเทศ 
รวัดเพ่ือเพ่ิมป

ท่ี 4: แผนงาน 

ะเทคโนโลย ี

บที่ 3 น้ี สถาบั

ระดับกระทรว

บังคับใช้ในเดือ

ธ์ที่เหมาะสมม

น้ี เพ่ือให้เกิดมิ

ผนและนโยบา

าน  จะประกอ

โดยสามารถสร

นของประเท

้างพ้ืนฐานรองรั

คลุม การพัฒน

ข่ายการสื่อสา

ยากรนํ้า โดยกา

ความจําเป็นแล

บสนุนการพัฒน

บสนุนการพัฒน

บสนุนการขยา

ประสิทธิภาพกา
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นมาตรวิทยาแห

4.1.2. แผน
และ
แผน

เบ้ืองต้นได้มุ่ง

ประเทศ และก

 
 
 
 
 

โดย

ต้องการของภ

และธํารงระบ

สูญเสียเงินตรา

ไปถึงการถ่ายท

นําไปใช้ในการ

กระบวนการผ

คุณภาพผลิตภั

ความรู้ที่สะส

นวัตกรรมการ

เทคโนโลยีและ

น้อยกว่า 5 เท่

เนื่อ

การเกษตรกรร

นํ้าตาล และกุ้ง

แข็งเป็นอันดับ

ส่งออกผลิตภัณ

มาตรการกีดกัน

จะเป็น สหภา

บบมาตรวิทยา

ห่งชาติ 

นงานยกระดั
ะวสิาหกจิขน
นงานน้ีได้กําห

เป้าไปที่กลุ่มค

กลุ่มที่รัฐบาลให

คลัสเตอร์ยาน
คลัสเตอร์เครื
คลัสเตอร์ปิโต
คลัสเตอร์เกษ
คลัสเตอร์ผู้ป

การดําเนินแผ

าคอุตสาหกรร

บบการสอบกลั

าให้ต่างประเท

ทอดองค์ความ

รเพ่ิมผลิตภาพ

ผลิต เช่น การล

ภัณฑ์ สนับสนุ

มจากการพัฒ

รวัด เพ่ือสนับ

ะนวัตกรรมจาก

าของมูลค่าขอ

องจากประเท

รมการปศุสัตว์

ง เป็นต้น  นอ

บต้น ๆ ของโลก

ณฑ์ชีวภาพมีก

ันทางการค้าเชิ

พยุโรป หรือ 

าแห่งชาติ ฉบบั

บัความสามา
นาดกลางและ
หนดกลุ่มเป้าห

คลัสเตอร์อุตส

ห้ความสําคัญ ไ

นยนต์และช้ินส
รื่องใช้ไฟฟ้าอิเล
ตรเคมี เคมีภัณ
ษตรแปรรูปแล
ประกอบการวิส

นงานน้ี มุ่งเน้น

รม และก้าวทัน

ลับได้ของการ

ทศ และเสริมส

มรู้ด้านมาตรวิ

พ ทั้งจากการพั

ลดของเสีย กา

นนให้เกิดการวิ

ฒนาขีดความ

สนุนภาคอุตส

กต่างประเทศ

องงบประมาณที

ทศไทยมีสภา

์ และการประ

กจากน้ี ประเท

ก ตามแนวคิด 

การแข่งขันสูงขึ

ชิงเทคนิคจํานว

สหรัฐอเมริกา

บท่ี 3 (พ.ศ. 25

ารถในการแข่
ะย่อม 
มายเป็นคลัสเ

าหกรรมที่มีมู

ได้แก่ 

ส่วน 
ล็กทรอนิกส์ แ
ณฑ์และวัสดุ 
ะอาหาร 

สาหกิจขนาดกล

นพัฒนาขีดคว

นเทคโนโลยีกา

วัดให้สมบูรณ์

สร้างความเข้ม

ทยาให้แก่ภาค

พัฒนาประสิทธิ

รนําระบบอัตโ

วิจัยและพัฒนา

สามารถทางก

สาหกรรมเพ่ือ

โดยมีเป้าหมา

ที่ลงทุนไป 

พภูมิประเทศ

มง  โดยมีพืชแ

ทศไทยยังส่งอ

 “ครัวไทยสู่คร

ขึ้น  โดยเฉพา

วนมาก จากกล

  อันเป็นอุปส

560 – 2564)  

ข่งขันให้แก่อตุ

เตอร์เศรษฐกิจ

ลค่าเชิงเศรษฐ

และอุปกรณ์โทร

ลางและขนาด

ามสามารถในก

รผลิตที่เติบโต

ณ์ภายในประเท

แข็งให้กับภาค

คอุตสาหกรรม

ธิภาพของแรง

โนมัติต่าง ๆ โด

าเพ่ือสร้างนวั

การวัด  โดยม

ลดการสูญเสี

ายในการเพ่ิมมู

ศและภูมิอาก

และสัตว์เศรษฐ

อกอาหารแปร

รัวโลก” แต่ใน

ะการแข่งขันเ

ลุ่มประเทศเศร

สรรคต่อการส่ง

ตสาหกรรมเป้

จอุตสาหกรรม

ฐกิจในลําดับต้

รคมนาคม 

ย่อม 

การวัดเพ่ือรอง

ตอย่างรวดเร็ว 

ทศ อันเป็นกา

คอุตสาหกรรม

ม เพ่ือให้ผู้ประ

งาน และผลิต

ดยเฉพาะระบ

ัตกรรมการวัด

มุ่งเป้าไปที่กา

ยเงินตราในก

มูลค่าทางเศรษ

กาศที่ เหมาะส

ฐกิจที่สําคัญ ไ

รรูปและอาหาร

นช่วงที่ผ่านมาต

เชิงคุณภาพ  ก

รษฐกิจขนาดให

งออกสินค้าชีว

ป้าหมาย

ม  โดยใน

ต้น ๆของ

งรับความ

เพ่ือสร้าง

ารลดการ

ไทย รวม

ะกอบการ

ตภาพของ

บควบคุม

ดจากองค์

ารพัฒนา

ารนําเข้า

ษฐกิจได้ไม่

สมกับทั้ง

ด้แก่ ข้าว 

รแช่เยือก

ตลาดการ

กํากับโดย

หญ่ ไม่ว่า

วภาพของ



เ

ประเทศ

ภาคกา

สนับสน

เปรียบของประ

4.1.3. 

ทรัพยา

เพ่ือถ่าย

ประเท

สร้างปร

เครื่องมื

ทักษะ 

การใช้พ

มาตรวิ

แผนงาน

ศ ดังน้ันแผนง

รผลิตแล้ว ยังเ

นอกจากนี้

นุนโครงสร้างพ้ื

ะเทศไทยในเข

แผนงานน้ีป

 ค201

 ค202

 ค203

 ค204

 ค205

 ค206

แผนงานถ่

องค์ประกอ

ากรมนุษย์  ดัง

ยทอด เผยแพ

ศและในภูมิภ

ระชากรคุณภา

มือในการส่งต่อ

และการนําเท

พลังงานรวมไป

ทยาแก่ประช

นนี้ประกอบด้ว

 ค301

านน้ี นอกจาก

เพ่ือยกระดับคุ

น้ียังบูรณาการ

้นฐานทางคุณภ

ตการค้าเสรีอา

ประกอบด้วยโค

. โครงการพัฒ
แข่งขันของค

2. โครงการพัฒ
แข่งขันของคล

3. โครงการพัฒ
แข่งขันของค

4. โครงการพัฒ
แข่งขันของค

5. โครงการวิจั
เพ่ือสนับสนุน

6. โครงการบูรณ

ถ่ายทอดความ

อบสําคัญของ

งน้ันแผนงานน้ี

ร่ ความรู้และ

าคอาเซียน  โ

าพ  รวมท้ังสร้

อค่าการวัดที่ถู

คโนโลยีมาตร

ปถึงการจัดกิจ

ชาชนทุกกลุ่ม

วยโครงการ จํา

. โครงการจัดต

กจะมุ้งเน้นการ

ณภาพ และรับ

รกับต่างประเ

ภาพระดับภูมิภ

าเซียน 

ครงการ จํานว

ฒนาขีดความสา
คลัสเตอร์ยานย
ฒนาขีดความสา
ลัสเตอร์เครื่องใช้

ฒนาขีดความสา
คลัสเตอร์ปิโตร
ฒนาขีดความสา
คลัสเตอร์เกษต
ัยและพัฒนาน
นวิสาหกิจขนา
ณาการโครงสร้

มรู้ ทกัษะ และ

การพัฒนาเศร

นี้จึงมุ่งเน้นการ

เทคโนโลยีด้าน

โดยเฉพาะในภ

้างความเข้มแข

กต้องไปยังภา

รวิทยาไปใช้ใน

จกรรมประชาส

วัย ผ่านสื่อแ

านวน 6โครงก

ต้ังศูนย์พัฒนาท

กระทรวงวิท

รนํามาตรวิทยา

บรองคุณภาพข

ทศโดยเฉพาะ

ภาคอาเซียน อั

น 6 โครงการ

ามารถทางการ
ยนต์และช้ินส่ว
ามารถทางการ
ช้ไฟฟ้า อิเล็กทร
ามารถทางการ
เคมี เคมีภัณฑ์
ามารถทางการ
ตรแปรรูปและอ
นวัตกรรมการ
าดกลางและขน
้างพ้ืนฐานทางค

ะเทคโนโลยมีา

รษฐกิจและสัง

พัฒนาศูนย์กล

นการวัด แก่ป

ภาคการศึกษา

ข็งให้แก่เครือข

าคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกร

สัมพันธ์สื่อสาร

ละเทคโนโลยี

ารดังน้ี 

ทักษะและวิชา

บทท่ี

ทยาศาสตร์แล

าไปใช้ในการเพิ

ของสินค้าให้ได้

ะในกลุ่มภูมิภ

อนัเป็นการลดโ

ดังนี้ 

รวัดเพ่ือสนับสน
น 
รวัดเพ่ือสนับสน
รอนิกส์ และอุปก
รวัดเพ่ือสนับสน
ฑ์ และวัสดุ  
รวัดเพ่ือสนับสน
อาหาร 
วัด หรือ เครื่อ
นาดย่อม (SME
คุณภาพระดับภ

าตรวทิยาเพือ่

งคมของประเ

ลางการเรียนรู้

ระชาชนในทุก

า ซ่ึงถือเป็นจุด

ข่ายห้องปฏิบัติ

ม ส่งเสริมการ

รรมเพ่ือเพ่ิมป

รความรู้ และค

ยีการส่ือสารที

าการทางมาตร ิ

ท่ี 4: แผนงาน 

ะเทคโนโลย ี

พ่ิมผลิตภาพขอ

ดม้าตรฐานสาก

าคอาเซียนเพื

โอกาสความเสี

นุนศักยภาพกา

นุนศักยภาพกา
กรณ์โทรคมนาคม
นุนศักยภาพกา

นุนศักยภาพกา

องมือวัดต้นแบ
E) 
ภูมิภาคอาเซียน

อเพิม่ผลติภาพ

ทศให้ยั่งยืน คื

ร้ด้านมาตรวิทย

กภาคส่วน ทั้งใ

ดเริ่มต้นของกา

ติการ เพ่ือใช้เป็

รถ่ายทอดความ

ระสิทธิภาพขอ

ความสําคัญขอ

ที่เข้ากับยุคสมั

วิทยาแห่ง AEC
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4.1.4. แผน

แผน

ของประชาชน

โครงสร้างพ้ืนฐ

 
 
 
 
 

นอก

นอกจากจะเป็

ขับเคลื่อนตลา

มาตรฐาน อันเ

จํานวน 9โครง

 

 

 
 
 

 
 

บบมาตรวิทยา

ห่งชาติ 

ค302. โครง
ภาคก

ค303. โครงก
ค304. โครง

ประสิ
ค305. โครงก
ค306. โครงก

นงานสร้างสัง

นงานน้ีมุ่งเน้นก

น รวมถึงทํากา

ฐานทางคุณภา

เพ่ือการคุ้มค
เพ่ือรับรองคว
เพ่ือเพ่ิมความ
เพ่ือสนับสนุน
เพ่ือส่งเสริมใ

กจากน้ีแผนงา

ป็นการสร้างคว

าดสินค้าและบ

เป็นรากฐานขอ

การดังนี้ 

ค401. โครง
การแ

ค402. โครงก
ของภ

ค403. โครงก
ค404. โครงก
ค405. โครงก

ประสิ
ค406. โครงก
ค407. โครงก

าแห่งชาติ ฉบบั

การบูรณากา
การศึกษา 
การยกระดับความ
การถ่ายทอดอ
สทิธิภาพการใช้
การบูรณาการ
การสื่อสารเผยแ

งคมคุณภาพแ

การพัฒนาขีดค

ารเช่ือมโยงแล

พของประเทศ

รองผู้บริโภค
วามปลอดภัยใ
มปลอดภัยบนท
นงานของกระบ
ให้โครงสร้างพ้ืน

านยังรวมถึงก

วามตระหนักถึ

บริการให้ผลิตส

องการสร้างสัง

งการพัฒนาขี
แพทย์และสาธา
การพัฒนาขีดค
ภาคประชาสังค
การบูรณาการ
การบูรณาการ
การบูรณาการ
สทิธิภาพและป
การบูรณาการ
การบูรณาการ

บท่ี 3 (พ.ศ. 25

รเพ่ือส่งเสริมก

มสามารถของห้อ
องค์ความรู้แล
ช้พลังงานและใ
เพ่ือพัฒนาผลิต
แพร่องค์ความรู

และวฒันธรร

ความสามารถ

ละบูรณาการกับ

ศ โดยมีวัตถุปร

ในการใช้บริกา
ท้องถนน 
บวนการยุติธรร
นฐานของประ

การบูรณาการ

ถึงความสําคัญ

สินค้าและบริก

คมคุณภาพทีย่ั

ขีดความสามา
ารณสุขที่ได้มา
ความสามารถท
คม 
เพ่ือการคุ้มคร
เพ่ือสนับสนุนก
เพ่ือการให้บริก

ปลอดภัย 
เพ่ือความปลอ
เพ่ือปลูกฝังวัฒ

560 – 2564)  

การเรียนการส

องปฏิบัติการสอ
ละเทคโนโลยีด้
ในกระบวนการ
ตภาพแรงงาน
รู้และประโยชน

รมคุณภาพ 

ทางการวัดเพ่ื

บหน่วยงานต่า

ะสงค์ไว้ดังนี้ 

รทางการแพท

รม 
เทศเป็นระบบ

รเพ่ือปลูกฝังวั

ญของคุณภาพ

การที่มีความป

ยั่งยืนแผนงานนี

ารถทางการวั
ตรฐาน 
ทางการวัดเพ่ือ

องผู้บริโภค 
กระบวนการยุ
การทางการแพ

อดภัยบนท้องถ
ฒนธรรมคุณภา

สอนด้านมาตร

อบเทียบและหรอื
ด้านมาตรวิทยา
รผลิต  

น์ของมาตรวิทย

อยกระดับคุณ

าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ

ทย์และสาธารณ

และมีสมรรถน

ัฒนธรรมคุณภ

แล้วยังจะนําไ

ปลอดภัย มีคุณ

นี้ประกอบด้วย

วัดเพ่ือการบริ

อตอบสนองควา

ติธรรม 
พทย์และสาธาร

นน 
าพ 

รวิทยาใน

อทดสอบ 
าเพ่ือเพ่ิม

ยาสู่สังคม 

ณภาพชีวิต

องภายใต้

ณสุข 

นะ 

ภาพ  ซ่ึง

ไปสู่กลไก

ณภาพ ได้

ยโครงการ 

ริการทาง

ามจําเป็น

รณสุขที่มี



4.1.5. 

มากขึ้น

ถึงโรคร

ชีวิตแล

ประสทิ

การพัฒ

ที่ใช้ในก

นอกเหน

กับหน่ว

ภูมิอาก

ด้านต่า

จํานวน 

4.1.6. 

ที่ยึดถือ

 ค408
 ค409

แผนงานม
พฒันาทีย่ั่
ภาวะโลกร้

น ไม่ว่าจะเป็น 

ระบาดชนิดให

ละทรัพย์สินข

ทธิภาพคือ ระบ

ฒนาขีดความสา

การเฝ้าระวังภั

นือจากการพัฒ

วยงานด้านอุตุ

กาศโลก ด้านสิ

ง ๆ เหล่านี้ อย

4โครงการดังน

 ค501

 ค502

 ค503

 ค504

แผนงาน
วทิยาศาส
วิทยาศาสต

อความเป็นเห

8. โครงการบูรณ
9. โครงการบูร

ฐานฝีมือแรง

มาตรวทิยาเพื
ยัง่ยนื 
้อนส่งผลกระท

อุทกภัย แผ่นดิ

ม่ๆ การเฝ้าระ

ของประชาชน

บบการวัดที่ให้ค

ามารถในการวั

ภัยพิบัติ รวมไป

ฒนาขีดความส

ตุนิยมวิทยา ด้

สิ่งแวดล้อม แล

ย่างมีประสิทธิ

นี้ 

1.โครงการพัฒ
สภาพภูมิอา
ลดความเสี่ย

2. โครงการบูรณ
บูรณาการเพื

3. โครงการพัฒ
พัฒนาพลังง

4. โครงการบูรณ

นพัฒนามาต
สตร์ เทคโนโล
ตร์ถือเป็นรากฐ

ตุและผล  มุ่ง

ณาการโครงสร้
รณาการเพ่ือร
งงาน 

พือ่การบริหา

ทบให้ สภาพภู

ดินไหว พายุที่ร

ะวังภัยพิบัติจึง

น ปัจจัยสําคัญ

ค่าที่ถูกต้องดัง

ัดเพ่ือตรวจสอ

ปถึงที่ใช้ในการ

ามารถทางการ

้านการเฝ้าระ

ละด้านพลังงาน

ธิภาพและก่อป

นาขีดความสา
กาศ การจัดก
งด้านภัยพิบัติ
ณาการเพ่ือการ
พ่ือการจัดการม
ฒนาขีดความสา
านทดแทน 
ณาการเพ่ือการ

ตรวิทยาเพื่
ลย ีและนวตัก
ฐานของการพัฒ

เน้นการวิเคร

กระทรวงวิท

ร้างพ้ืนฐานทาง
ร่วมกําหนดมา

รจัดการพลงั

มิอากาศแปรป

รุนแรง อากาศ

เป็นสิ่งจําเป็น

ญหนึ่งสู่ความ

น้ันการดําเนิน

บและทวนสอบ

รจัดการสิ่งแวด

รวัดแล้ว  แผน

วังภัยพิบัติแล

น เพ่ือให้เกิดก

ระสิทธิผล แผ

ามารถทางการว
ารปัญหามลพิ

รจัดการมลพิษ
มลพิษและรักษ
ามารถทางการ

รจัดการพลังงา

อสนับสนุน
กรรมของปร
ฒนาประเทศอ

าะห์และการน

บทท่ี

ทยาศาสตร์แล

งคุณภาพระดับ
าตรฐานผลิตภั

งงาน ส่ิงแวด

ปรวนเกิดภัยธร

ศที่ร้อนผิดปกติ

เพ่ือสร้างความ

มสําเร็จของก

นงานหลักภายใ

บความถูกต้อง

ดล้อมและพลัง

นงานน้ียังมุ่งเน้

ะการเปลี่ยนแ

การนํามาตรวิท

ผนงานน้ีประกอ

วัดเพ่ือรองรับก
พิษ และการบริ

ษและรักษาคุณ
ษาสิ่งแวดล้อม 
รวัดเพ่ือสนับส

านอย่างยั่งยืนแ

นโครงสร้าง
ระเทศ 
อย่างม่ันคง  เพ

นําตรรกะมาใ

ท่ี 4: แผนงาน 

ะเทคโนโลย ี

บประเทศ 
ภัณฑ์ และมาต

ดล้อมและการ

รรมชาติที่รุนแ

ติ ภัยแล้ง รวมไ

มปลอดภัยให้แ

ารเฝ้าระวังที

ใต้แผนงานนี้ คื

ของเครื่องมือวั

งงานอย่างย่ังยื

น้นการบูรณากา

แปลงของสภา

ทยาไปใช้ในงา

อบด้วยโครงกา

การเปลี่ยนแปล
ริหารจัดการเพื

ณภาพสิ่งแวดล้อ

สนุนการวิจัยแล

และเป็นธรรม

งพื้นฐานทา

พราะเป็นศาสต

ใช้ในการอธิบา
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จึงเป็นสิ่งจําเป

งานวิจัยพ้ืนฐา

ของระบบหน่ว

ปริมาณมวล ที

พ้ืนฐานด้านมา

ของประเทศ เ

งานวิจัยไทยสู่ส

การ

แห่งชาติ และ

งานวิจัยเอง เ

ตําแหน่งงาน มี

เป็นที่ประจักษ์

โครงการดังน้ี

 
 
 

 
 
 
 

4.1.7. แผน
และ
การ

มาตรวิทยาขอ

แข็งแกร่งจากภ

บบมาตรวิทยา

ห่งชาติ 

และปรากฏการ

ะนวัตกรรม ดัง

ป็นอย่างยิ่งขอ

านด้านการวัด 

วยระหว่างปร

ที่สําคัญต่อภา

าตรวิทยาแล้ว

เพ่ือผลักดันให้

สากล   

รพัฒนาศักยภ

เครือข่ายมาต

เพ่ือให้บุคลาก

มีทักษะเพียงพ

ษ์และยอมรับบ

ค601. โครงก
ค602. โครงก
ค603. โครงก

ต่างป
ค604. โครงก
ค605. โครงก
ค606. โครงก
ค607. โครง

เพ่ือพั
ชีวภา

นงานพฒันา
ะมีบทบาทที่
รที่สถาบันมาต

องประเทศและ

ภายในด้วยปัจ

าแห่งชาติ ฉบบั

รณ์ต่าง ๆ อย่าง

งนั้น การพัฒน

องการพัฒนา

 โดยเฉพาะกา

ะเทศ(SI u

คเศรษฐกิจแล

ว  แผนงานนี้ยั

้เกิดการใช้มาต

าพเชิงวิชากา

รวิทยาปฐมภูมิ

กรมีความสาม

พอต่อการให้บริ

นเวทีระหว่างป

การมาตรวิทยา
การวิจัยและพั
การบูรณาการ

ประเทศ 
การพัฒนาสมมร
การพัฒนาสมร
การพัฒนาศักย
การก่อสร้างอ

พัฒนาขีดความ
าพ 

าสถาบันมาต
ชัดเจนในเวที
ตรวิทยาแห่งช

ะขับเคล่ือนแผ

จัยต่าง ๆ ดังต่

บท่ี 3 (พ.ศ. 25

งเป็นระบบ แล

นาโครงสร้างพ้ืน

าประเทศ  โด

ารวิจัยเพ่ือปรั

unit)  โดยเฉพ

ละสังคมเป็นอ

ยังครอบคลุมก

ตรวิทยาในงาน

ารแก่บุคลากร

มิ ก็เป็นสิ่งสําค

มารถด้านวิชา

ริการในระดับภู

ประเทศแผนง

าสนับนุนงานวิ
ัฒนามาตรฐาน
รงานวิจัยมาตร

รถนะและส่งเสริ
รรถนะบุคลาก
ยภาพด้านมาตร
อาคารพัฒนาวั
มสามารถทางก

รวทิยาแห่งช
ทรีะหว่างปร
าติจะสามารถ

ผนงานทั้งหมด

อไปนี้ 

560 – 2564)  

ละเป็นฐานในก

นฐานทางวิทย

ยในแผนน้ีจะ

ับตัวให้ทันต่อก

าะหน่วยกิโลก

อย่างย่ิง นอกจ

ารบูรณาการก

นวิจัยไทย เป็น

รทั้งบุคลากรข

คัญที่ไม่ยิ่งหย่อ

าการสูงมีสมร

ภูมิภาคและสา

านนี้ประกอบด

วิจัยไทยสู่มาตร
นการวัดปฐมภมู
รวิทยาพื้นฐาน

ริมศักยภาพเชิง
รตามความเหม
รวิทยาแก่เครือ
วัสดุอ้างอิงรับร
การวัดระดับป

ชาติสู่องค์กร
ระเทศ 
ถเป็นองค์กรห

ข้างต้นได้นั้น 

การต่อยอดสู่ก

าศาสตร์และเท

ะครอบคลุมกา

การนิยามหน่ว

กรัม  ซ่ึงเป็นห

จากการพัฒนา

กับหน่วยงานวิ

นการยกระดับม

ของสถาบันมา

อนไปกว่าการพ

รถนะที่เหมา

มารถแสดงศัก

ด้วยโครงการ จ

รฐานสากล 
มิ 
กับหน่วยงานท

งวิชาการแก่บุคล
มาะสมกับตําแ
ข่ายมาตรวิทย
รองและจัดซ้ือ

ปฐมภูมิในสาขา

ภาครัฐทีท่ัน

ลักในการพัฒ

ต้องเริ่มจากส

ารพัฒนา

ทคโนโลยี 

ารพัฒนา

วยวัดใหม่

หน่วยของ

างานวิจัย

วิจัยอ่ืน ๆ 

มาตรฐาน

าตรวิทยา

พัฒนาตัว

ะสมตาม

กยภาพให้

จํานวน 7

ทั้งในและ

ลากรวิจัย 
แหน่งงาน 
าปฐมภูมิ 
อครุภัณฑ์
าเคมีและ

สมัย

นาระบบ 

ร้างความ



บทท่ี 4: แผนงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 ระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการดําเนินงานแบบบูรณาการ 
 ระบบการบริหารจัดการที่กระชับ โปร่งใส มีธรรมมาภิบาล 
 ระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในกระบวนการและ

ระบบงานต่าง ๆ 
 การสนับสนุนให้เกิดการนําผลงานวิจัย นวัตกรรมและเครื่องมือต้นแบบ ไปต่อ

ยอดเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ท้ังเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ 
 กลไกการวิจัยและวิเคราะห์อุปสงค์ด้านการวัดของประเทศ เพ่ือให้แผนงาน

สามารถปรับทันกับความจําเป็นและความต้องการที่แท้จริง 
 การรักษาระบบคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากลเสมอ เพ่ือการยอมรับใน

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

แผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการ จํานวน 10โครงการ ดังนี้ 

 ค701. โครงการพัฒนากรอบและกลไกในการริเริ่มและดําเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

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

ต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมหรือลดอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

 ค708. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและสร้างการยอมรับในความสามารถ
ทางการวัดของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ 

 ค709. โครงการพัฒนากลไกเพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้
จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

 ค710. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 
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4.2. ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ 
สรุปแผนงานตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์→ ย1 ย2 
แผนงาน↓ ก1.1 ก1.2 ก1.3 ก2.1 ก2.2 ก2.3 ก2.4 

ผ1. แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

ค101-
ค104 

  
     

ผ2. แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ค201-
ค204 

   ค205 ค206       

ผ3. แผนงานถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีมาตร
วิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

          ค303    

ผ4. แผนงานสร้างสังคม
คุณภาพและวัฒนธรรม
คุณภาพ 

ค401-
ค402 

     ค408     ค409 

ผ5. แผนงานมาตรวิทยาเพ่ือ
การบริหารจัดการพลังงาน 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

ค501, 
ค503  

          

ผ6. แผนงานพัฒนามาตร
วิทยาเพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

 ค607         ค606    

ผ7. แผนงานพัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐท่ีทันสมัยและมีบทบาท
ท่ีชัดเจนในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

   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 

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 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

94/47           
 

  

ผ6. แผนงานพัฒนามาตรวิทยา
เพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

50/50         1/11  

  

ผ7. แผนงานพัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐท่ีทันสมัยและมีบทบาท
ที่ชัดเจนในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

  12/25 2/16   2/12     

  

งบประมาณรายยุทธศาสตร์ 2,348 133 326
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

งบลงทุนรวม/งบดําเนินการรวมไม่รวมงบประมาณบุคลากร 
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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: 1,154ล้านบาท 

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
พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

9 
      

ผ2. แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

14 
 

1 0 
  

  

ผ3. แผนงานถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีมาตร
วิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

     
0   

ผ4. แผนงานสร้างสังคม
คุณภาพและวัฒนธรรม
คุณภาพ 

2 
  

0 
  

5 

ผ5. แผนงานมาตรวิทยาเพ่ือ
การบริหารจัดการพลังงาน 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

6 
     

  

ผ6. แผนงานพัฒนามาตร
วิทยาเพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

6 
    

0   

ผ7. แผนงานพัฒนาสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐท่ีทันสมัยและมีบทบาท
ท่ีชัดเจนในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

 
5 1 

 
2 

 
  

ตัวเลขแสดงความต้องการกําลังคนเพ่ิมจากท่ีมีอยู่ 
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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. ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่สําคญั (Key Success Factor)และกลไกการ
ติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ ปัจจัยสู่ความสําเร็จซ่ึงเป็นตัวเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน

ทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้พนักงานขององค์กรรู้ว่าต้องทําสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิของ

องค์กร ตอบสนองวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

(01) ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ 1: การวางแผนที่ดี 

มีการจัดทําแผนงานของโครงการล่วงหน้า หรือ มีการนําเคร่ืองมือ Plan, Do, Check, 

Act มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของโครงการในแต่ละช่วงเวลา 

เพ่ือให้บรรลุผล การทําแผนงานโครงการควรจะมีการทําให้ตรงกับมาตรฐานการวางแผนท่ีดี

และมีคุณภาพมาตรฐานตลอดวงจรของโครงการ มีการกําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการ

ทํางานท่ีชัดเจน 

(02) ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ 2 : การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าโครงการจะมีการวางแผนท่ีดีอย่างไร แต่มีการสื่อสารที่ไม่ดีหรือขาดความ

ร่วมมือกับสมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนอง หรือแก้ไขปัญหาตาม

ความต้องการตามท่ีสมควร  ผู้บริหารจําเป็นต้องมีทักษะด้านการสื่อสารท่ีดีเยี่ยม และมี

เครื่องมือและแผนการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมตาม

ช่วงเวลา เพ่ือให้หัวหน้าและพนักงานมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจใน

เป้าหมายที่ชัดเจน และตรงกัน 

(03) ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ 3 : การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

การประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ  เป้าหมายที่จะต้องทําให้สําเร็จของโครงการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ

ของแผนงาน  เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีถูกต้อง และตระหนักถึง

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังท่ีจะได้รับจากการดําเนินงานในคร้ังนี้  เพ่ือให้ผลผลิตขององค์กรไม่เป็น

เพียงผลการทํางานขององค์กร แต่เป็นผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคม นอกจากน้ีต้องหม่ัน

ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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(04) ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ 4 : การมีระบบวัดประสิทธิภาพที่ดี 

เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานของโครงการ จําเป็นต้องมี

การสร้างเครื่องมือสําหรับใช้วัดประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานของโครงการ รวมถึงรายงาน

สถานภาพของแผนงาน/โครงการเป็นระยะๆ เม่ือพบปัญหาก็ต้องมีการดําเนินการแก้ไขทันที 

แผนภาพท่ี 9 กลไกการติดตามประเมินผล 

 

  

ผู้จัดการ

โครงการ 

ผู้จัดการ
สายการผลิต 

ลูกค้า 

ผู้บริหารระดับสูง 

บุคลากรโครงการ 

ทิศทาง รายงาน 

นโยบาย รายงานความก้าวหน้า 

ทิศทาง 

รายงานความก้าวหน้า 

ทิศทาง 

รายงาน 
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นอกจากนี้ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญ และปจัจัยความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้
ดังนี ้

ตารางท่ี 10 ปัจจัยสู่ความสําเร็จและปัจจัยความเส่ียงรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสู่ความสําเร็จท่ีสําคัญ ปัจจัยความเส่ียง 

ย.1  ความสามารถในการระบุความต้องการ 
(โจทย์) ท่ีถูกต้อง ชัดเจน 

 มีกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของ
โจทย์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ และ
ต่อเน่ือง 

 การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิโลก 
 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 การย้ายฐานการผลิต 
 ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายจาก

ผู้บริหาร 

ย.2  ความครบถ้วนของผู้เกี่ยวข้องในการ 
บูรณาการ 

 การสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทุ่มเท และต่อเน่ือง 

 การสนับสนุนจากรัฐในเชิงนโยบาย 

 ภาระงานอื่นๆ ขององค์กรผู้เกี่ยวข้อง 
 การเปล่ียนรัฐบาล 

ย.3  แรงจงูใจในการลงทุนจากภาครัฐ 
 ความเข้าใจท่ีถูกต้องเรื่องมาตรวิทยาของ

ภาคการผลิต 

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ย.4  ความครบถ้วนของผู้เกี่ยวข้องในการ 
บูรณาการ 

 การสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทุ่มเท และต่อเน่ือง 

 ความตระหนักในความสําคัญของคุณภาพ
ในภาคประชาชน 

 ภาระงานอื่น ๆ ขององค์กรผู้เกี่ยวข้อง 
 การเปล่ียนแปลงข้อกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภัยพิบัติธรรมชาติ 

ย.5  วัฒนธรรมองค์กร 
 การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ และ

ต่อเน่ือง 
 แรงจงูใจ 

 ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายจาก
ผู้บริหาร 

 ความรับผิดชอบของบุคลากร 
 ความเสียสละเพ่ือส่วนรวมของ

บุคลากร 
 

 



บทท่ี 5: ผลกระทบ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

71 

บทท่ี 5:  ผลกระทบ 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 3 เน้นไปท่ีการพัฒนาความสามารถทางการ

วัดที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจําเป็นของประเทศ การบูรณาการและผลักดันให้โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ การถ่ายทอดและส่งมอบ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิต รวมถึง การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของคนไทย ซ่ึงจะทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ภาคเศรษฐกิจและสังคม ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1. ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้งานภายในประเทศ 
ความสามารถทางการวัดภายในประเทศที่จําเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบัน โดยภาคการผลิต สามารถทําการสอบเทียบได้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน

ระดับสากล ทําให้ผู้ประกอบการ สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือทดสอบท่ีมีส่วนสําคัญกับ

การออกแบบและประกันคุณภาพได้บ่อยขึ้น ส่งผลให้การวัด และการทดสอบมีความถูกต้องสมํ่าเสมอ 

ผลิตภัณฑ์จึงมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน 

และได้รับการยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น ซ่ึงการที่ค่าท่ีได้จากการวัด และการทดสอบ มี

ความถูกต้อง และแม่นยํา ทําให้สามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้พลังงาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อไป 

การมีความสามารถในการสอบเทียบท่ีครอบคลุมความต้องการภายในประเทศ ยังสามารถลด

การสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัด และสินค้า ไปวิเคราะห์ 

ทดสอบ และสอบเทียบ เป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท (คํานวณจากปริมาณเครื่องมือวัด ตัวอย่าง

สินค้าท่ีส่งมาวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)  

นอกจากนี้ ความสามารถทางการวัดที่เพ่ิมขึ้น จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 

เครื่องมือวัดต้นแบบ เพ่ือทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทและเกิด

การต่อยอดในเชิงพาณิชย์สําหรับนวัตกรรมเครื่องมือวัดต้นแบบท่ีผลิตซ่ึงสามารถขยายผลไปสู่การ

จําหน่ายในภูมิภาคอาเซียน 
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5.2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ 
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของระบบมาตรวิทยา ได้แก่ หน่วยกําหนดมาตรฐาน หน่วยรับรอง

ระบบงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายวิชาชีพ และ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบ และเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ

ของประเทศ ท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล สร้างความม่ันใจท้ังผู้ผลิต และผู้บริโภค และทําให้เกิด

ความน่าเช่ือถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลดจํานวนการปฏิเสธสินค้านําเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงสินค้าเกษตร และอาหาร นอกจากนี้ ยังทําให้สังคมมีความเช่ือม่ันต่อการออกมาตรฐานและ

กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้มาตรฐานและกฎหมายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการนํามาตรวิทยามาใช้ 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ทํา

ให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ มีความสามารถในการวัด และมีปริมาณ

เพียงพอกับความต้องการทั้งภายในประเทศ และมีความเข้มแข็งสามารถรองรับความต้องการอัน

เน่ืองมาจากการเปิดประชาคมอาเซียนโดยประมาณผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นได้ร้อยละ 0.72 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP (อ้างอิงกรณีศึกษาของ Jungmittag et.al (2011)) 

5.3. ผลกระทบต่อผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลติ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตของประเทศ มีผลิตภาพสูงขึ้น จากการพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงาน โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านมาตรวิทยา

แก่ภาคแรงงานของประเทศ ทําให้แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยาสูงขึ้น ในส่วนของระบบการผลิตนั้น 

จะส่งต่อองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา เพ่ือนําไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบวัดในสายการผลิตให้เป็นอัตโนมัติ  การอาศัยการวัด

ท่ีแม่นยําและเที่ยงตรงเพ่ือควบคุมคุณภาพและลดการเกิดของเสีย และการใช้พลังงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยังส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนเพ่ิมขึ้นด้วยมาตรวิทยา 

โดยคาดว่าเม่ือสิ้นสุดแผนฯภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิต จะมีผลิตภาพสูงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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5.4. ผลกระทบต่อสังคม 
ภาคประชาชน และสังคม มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเน่ืองจากการนําองค์

ความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณะในภาคส่วนต่าง ๆ ในการ

สร้างสังคมคุณภาพ เช่น การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงทางสุขภาพในสังคมสูงวัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมี

ความถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน การสนับสนุนงาน

ของกระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับชีวิต

ประชาชน การส่งเสริมให้นํามาตรวิทยาไปใช้ในการทําวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ภาคประชาชน และสังคม มีวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็ง ให้ความสําคัญกับ

คุณภาพของสินค้าและบริการ มากกว่าราคา อันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีผลักดัน และขับเคล่ือนตลาดสินค้า

และบริการของประเทศ ให้ภาคการผลิตให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ภาค

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ภาคผนวก ก:ผลการดาํเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที ่2 

ผลการดาํเนินงานภายใต้แผนแม่บทการพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2552-2559) 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2ประกอบด้วยแผนงานหลักท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จํานวน 4 แผนงาน ได้แก่  

(01) แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

(02) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ 

(03) แผนงานพัฒนากลุ่มผู้ใช้บริการมาตรวิทยา และ  

(04) แผนงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเคร่ืองมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานภายใต้แผนงานข้างต้นจนถึง พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด

โดยสังเขป ดังน้ี 

1) แผนงานพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สถาบันได้พัฒนาความสามารถใหม่ และพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับระหว่างประเทศและเพียงพอต่อความต้องการเพ่ิมขึ้นจํานวน 225 รายการวัด รวมไปถึงการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพให้เข้มแข็ง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิง ท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน การผลิตวัสดุอ้างอิงใช้

ภายในประเทศเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าวัสดุอ้างอิง

TRM (Thailand Reference Material)  การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในสาขาเคมีและชีวภาพใน

ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ จํานวน 52 รายการ  การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดใน

ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศในสาขาการวัดปริมาณทางฟิสิกส์จํานวน 136 รายการ การ

ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในประเทศจํานวน 112 เรื่อง และบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

จํานวน 113 เรื่อง 
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ตารางท่ี 11 ผลการดําเนินงานพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและการวิจัย ด้าน 
มาตรวิทยา 

  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จํานวนหน่วยวัด / ความสามารถใหม่ด้านการวัดท่ี

ได้รับการสถาปนาและพัฒนาสามารถให้บริการแก่

ลูกค้าได้(หน่วยวัด) 

แผน 12 9 23 20 14 11 10 

ผล 15 11 18 35 71 31 44 

จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินการ

ได้ตามแผนร้อยละ 100 (ร้อยละ) 

แผน 13 20 11 10 11 10 5 

ผล 8 5 11 2 0 4 1 

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ (เร่ือง) แผน 10 16 22 22 20 16 14 

ผล 6 4 12 12 32 20 26 

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในประเทศ (เรื่อง) แผน 2 8 11 11 10 8 7 

ผล 11 11 11 11 21 24 24 

นอกจากนั้น สถาบันได้นําเสนอความสามารถทางการวัดของสถาบันจํานวน 197

รายการวัด ไปยังองค์กรมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผล

การวัดระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันความสามารถของการวัด จนมีผลสําเร็จ

เป็นท่ีประจักษ์ 

2) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ 

การดําเนินงานภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการทุติยภูมิ 

ได้แก่ การบูรณาการในลักษณะเครือข่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบในประเทศ การบริการให้คําปรึกษาและแนะนําในการสอบเทียบ การจัดทํา

คู่มือการสอบเทียบเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานรับรอง

ห้องปฏิบัติการ  การจัดให้มีโครงการเปรียบเทียบผลการวัด  โครงการทดสอบความชํานาญ

ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ  รวมท้ังการบริการให้คําปรึกษาและแนะนําในการจัดต้ัง

ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบในเขตภูมิภาค และส่งเสริม

การขยายขอบข่ายการให้บริการ โดยมีผลการดําเนินงานดังแสดงในตารางที่ 12 และ 13 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานเสริมสร้างความเข้มแขง็ของหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนหน่วยวัดท่ีจัดเปรียบเทียบผลการ

วัดภายในประเทศ (หน่วยวัด) 

แผน 12 13 18 18 16 12 10 

ผล 32 36 34 26 26 23 38 

จํานวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเปรียบเทียบผล

การวัดภายในประเทศ 

แผน 270 300 360 360 320 240 200 

ผล 545 576 633 563 677 182 159 

จํานวนกิจกรรมของชมรมมาตรวิทยา 

(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

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านมาตร

วิทยา (คน-วัน) 

แผน 500 550 600 650 700 750 800 

ผล 1015 682 618 767 798 937 1,538 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการด้านมาตรวิทยา

กับหน่วยงานต่าง ๆ  (ครั้ง) 

แผน 7 10 10 10 10 10 10 

ผล 7 7 10 7 12 3 ) -(  

 

ตารางท่ี 13 ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้มห้ีองปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภมูิภาค 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จํานวนกิจกรรมส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในภูมิภาค 

(กิจกรรม) 

แผน 6 6 10 10 10 10 10 

ผล 6 13 16 5 5 9 ) -(  

จํานวนสาขาการวัดใหม่ท่ีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

ทดสอบ และสอบเทียบขยายการให้บริการ(สาขา

การวัด) 

แผน 3 3 3 3 3 3 3 

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

การดําเนินงานภายใต้แผนงานน้ีได้แก่ การสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้าน
มาตรวิทยา การนําองค์ความรู้มาตรวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับความสามารถทางการวัดของ
ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานดังแสดงในตารางที่ 14-16 

ตารางท่ี 14 ผลการดําเนินงานสร้างความตระหนักและพัฒนาการศึกษาด้านมาตรวิทยา 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนกิจกรรมส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน

ด้านมาตรวิทยาในสถานศึกษาและจํานวนครู 

อาจารย์ ท่ีผ่านการอบรม  (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 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้

ด้านมาตรวิทยา (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 ผลการดําเนินงานยกระดับความสามารถด้านการวัดในภาคอุตสาหกรรม 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนกิจกรรมจํานวนโรงงาน และ

บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  (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 

ตารางท่ี 16 ผลการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวัดทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จํานวนกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการวัดทาง

การแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล(กิจกรรม) 

แผน 1 1 2 2 2 2 2 

ผล 1 2 2 2 5 1 ) -(  

จํานวนรายการวัสดุอ้างอิงแบบเมตริกท่ีผลิต 

(รายการ) 

แผน         1 1 1 

ผล     ) -(  1 ) -(  

จํานวนโปรแกรมการทดสอบความชํานาญการวัด

ด้านเคมีและชีวภาพให้ได้มาตรฐานตามระบบ

คุณภาพ ISO/IEC 17043  (โปรแกรม) 

แผน         1 1 1 

ผล     3 ) -(  ) -(  
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4) แผนงานส่งเสริมให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือของรัฐในกิจการต่างประเทศ 

 สถาบันได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางมาตรวิทยา ให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานมาตรวิทยาในประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน 
และขณะเดียวกันยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ  ซ่ึงผล
การดําเนินงานดังแสดงในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ผลการดําเนินงานส่งเสรมิให้มาตรวิทยาเป็นเคร่ืองมือของรฐัในกิจการต่างประเทศ 
  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนกิจกรรมการอบรมท่ีมีบุคลากร

ต่างชาติเข้าร่วมและจํานวนบุคลากร

ต่างชาติท่ีผ่านการอบรม (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 

จํานวนกิจกรรมส่งเสริมและจํานวน

ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (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 

ปัญหาและอปุสรรคของการดาํเนินงานภายใต้แผนพฒันาระบบมาตรวทิยา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 

ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

อันเป็นเหตุให้ผลการดําเนินงานบางส่วนไม่บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของประเทศให้เข้มแข็ง ซ่ึงสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิง ในปี 2555 มีปัญหาท่ีเกิดจากความล่าช้าในการออกแบบ และ

จัดจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จนกระทั่งปี 2558 ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปี 2560 นับเป็นอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ทําให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

ล่าช้า  อย่างไรก็ตามสถาบันได้ดําเนินการในส่วนท่ีปฏิบัติได้ในเบ้ืองต้น ได้แก่ การพัฒนานักมาตรวิทยา

เคมี โดยการจัดสรรทุนการศึกษาและปฏิบัติงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ณ หน่วยงานมาตรวิทยา

ต่างประเทศ และดําเนินการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบในประเทศให้มีความสามารถ

ทางการวัดและวิเคราะห์ อีกทางหน่ึง 
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นอกจากน้ี อุปสรรคและปัญหาสําคัญในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ท่ียังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร  ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับ

มอบหมาย แม้มีความเช่ียวชาญเชิงวิชาการเป็นอย่างสูง  แต่ยังขาดประสบการณ์ด้านการบริหารระบบ

คุณภาพ และยังไม่มีห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายนําเสนอขีดความสามารถเพื่อตีพิมพ์บนเว็บไซต์

ของ BIPM แต่อย่างใด 
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 ภาคผนวก ข:การวเิคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ภายใต้แผนแม่บทฉบับที่ 3 นี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในทุกภาคส่วน  เพ่ือนํามาจัดทําเป็นเมทริกซ์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

อันเกิดจากปัจจัยภายใน และ โอกาส ภัยคุกคาม อันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (Strength 

Weakness Opportunity Threat Analysis: SWOT) โดยในการจัดทํา SWOT น้ัน ได้นําหลักการของ

การประเมินแบบสมดุล (Balance Score Card: BSC)  มากําหนดมุมมองในการประเมิน  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
ง็ 

S-01 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความสามารถและมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถด้านการวัด 

S-02 ความสามารถทางการวัดและการให้บริการด้านมาตรวิทยามีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

S-03 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาท้ังภาครัฐและเอกชนมีความต้องการท่ีจะเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการวัดและการให้บริการ 

S-04 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายพันธมิตรที่พร้อม
และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาความสามารถทางมาตรวิทยาและการนํามาตรวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ 

จุด
อ่อ

น 

W-01 หน่วยงานด้านมาตรวิทยายังไม่มีการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดเวทีวิชาการด้านมาตร
วิทยาท่ีชัดเจนและสมํ่าเสมอ 

W-02 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาข้ามสาขาที่
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

W-03 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาไม่ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรวิทยา
และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาในภาคส่วนต่างๆที่กว้างขวาง
และสมํ่าเสมอ 

W-04 หน่วยงานด้านมาตรวิทยา ขาดการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด หรือส่งต่อทักษะ
ด้านมาตรวิทยาระหว่างรุ่นอย่างเป็นระบบ 

W-05 หน่วยงานด้านมาตรวิทยาขาดการบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างองค์กรวิชาชีพด้าน
มาตรวิทยาที่รับผิดชอบพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

  



ภาคผนวก ข:การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

83 

 

O-01 การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศจะกระตุ้นและเปิด
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านมาตรวิทยาอย่างต่อเนื่อง 

O-02 การสร้างและพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับความจําเป็นในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยและการทํางาน
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

O-03 โลกาภิวัฒน์และอินเทอร์เน็ตเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ 

O-04 การตรวจวัดและติดตามมลพิษ การเคลื่อนย้ายมลพิษ รวมทั้งการเฝ้าสังเกตและ
พยากรณ์ภัยพิบัติต้องอาศัยการวัดท่ีแม่นยําและเท่ียงตรง และการเก็บข้อมูลใน
ระยะยาว เพ่ือนํามาสร้างแบบจําลอง 

โอกาส
 

T-01 ความเข้าใจของสังคมว่ามาตรวิทยาคือการสอบเทียบทําให้เกิดความคาดหวังท่ีไม่
ถูกต้องจํากัดบทบาทและการพัฒนามาตรวิทยา 

T-02 ความเข้าใจของสังคมว่าเคร่ืองมือวัดท่ีมีความละเอียดสูงและราคาแพงสามารถ
ให้ผลการวัดท่ีแม่นยําเพียงพอแก่การใช้งานทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด
และทําให้ปฏิเสธการนํามาตรวิทยาเข้ามาแก้ปัญหา 

T-03 การผลักภาระต้นทุนอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้ไม่
เกิดความต้องการ หรือความจําเป็นในการนํามาตรวิทยาไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

ภัยคุกคาม 
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การประเมิน SWOT ด้านกระบวนการและนโยบาย 
จุด

แข
ง็ 

S-05 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกระบวนการสร้างความสามารถทางการวัดและ
การยอมรับความสามารถในระดับนานาชาติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

S-06 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกระบวนการให้บริการด้านมาตรวิทยาท่ีชัดเจน
และเป็นระบบ 

S-07 หน่วยงานให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบั ติการสอบเทียบมี
กระบวนการท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 

S-08 พ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติกําหนดอํานาจหน้าที่ และให้กรอบการ
ดําเนินการพัฒนาระบบมาตรวิทยาไว้ครบถ้วน 

S-09 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระท่ีสามารถบริหารจัดการ หรือ
กําหนดกฎเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

จุด
อ่อ

น 

W-06 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่มีกระบวนการค้นหาความจําเป็น และความ
ต้องการด้านมาตรวิทยาของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์และ
จัดลําดับภารกิจที่เหมาะสม 

W-07 เครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐมภูมิยังขาดการประสานงานระหว่างกัน ทําให้
กระบวนการบริหารจัดการระบบมาตรวิทยายังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ 

W-08 หน่วยงาน NQI ไม่มีกลไกและกระบวนการทํางานแบบบูรณาการ 
W-09 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังขาดความพร้อมด้านกระบวนการในการให้บริการ

ลูกค้าในระดับอาเซียน 
W-10 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจที่ไม่มี

ประสิทธิภาพและหลายกระบวนการ 
W-11 กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาและเส้นทางอาชีพยังไม่ชัดเจนและ

เป็นระบบ รวมทั้งกระบวนการจัดการความรู้ด้วย 
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O-05 ความต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรวิทยาในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่และในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายจะผลักดันให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการนําเทคโนโลยีและทักษะทางมาตรวิทยาไปใช้อย่างเป็นระบบ 

O-06 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะผลักดันให้เกิดกระบวนการนํามาตรวิทยาไปใช้ใน
การกําหนดมาตรฐานเพ่ือลดความขัดแย้ง หรือข้อกล่าวหาเร่ืองการกีดกันทาง
การค้า 

O-07 ความต้องการยกระดับความแม่นยําในการวัดและผลิตภาพในการผลิตเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินคา้และบริการในตลาด
การค้าเสรีจะผลักดันให้เกิดกระบวนการและกลไกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ใช้ประโยชน์ด้านมาตรวิทยาที่เป็นระบบ 

โอกาส
 

T-04 ความต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรวิทยาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจขัดขวาง
กระบวนการพัฒนามาตรวิทยาที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ 

T-05 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบมาตร
วิทยา การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ และการบูรณาการอ่ืน ๆ 
จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากเพ่ือให้เกิดความถูกต้องน่าเช่ือถือ 

ภัยคุกคาม 
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การประเมิน SWOT ด้านการเงินและเศรษฐกจิ 
จุด

แข
ง็ 

S-10 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจําปีให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือ
ดําเนินการบริหารระบบมาตรวิทยา 

S-11 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณพิเศษ เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติและ
ขีดความสามารถทางการวัดของประเทศ 

S-12 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจําปีให้แก่หน่วยงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการปฐม
ภูมิ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบของภาครัฐอ่ืน ๆ ในการ
พัฒนาความสามารถทางการวัดและการให้บริการ 

S-13 รัฐบาลจัดต้ังกองทุนพัฒนาระบบมาตรวิทยา สําหรับดําเนินการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยา 

จุด
อ่อ

น 

W-12 งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ทุนทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารจัดการ การบํารุงรักษาระบบวัดและ
มาตรฐานการวัดต่าง ๆ และการพัฒนาบทบาทของสถาบันบนเวทีระหวา่ง
ประเทศ 

W-13 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติและขีด
ความสามารถทางการวัดของประเทศไม่สมํ่าเสมอ ทําให้การพัฒนาขาดความ
ต่อเนื่อง 

W-14 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสาํหรับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ภาครัฐ
อ่ืน ๆ  

W-15 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระยะยาว 
ส่งผลกระทบต่อการจัดหางบประมาณในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้เกิด
ความต่อเนื่อง 
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O-08 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะแก่
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอันจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา 

O-09 รัฐบาลกําหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

O-10 รัฐบาลเร่ิมหันมาสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ 

O-11 เศรษฐกิจโลกซบเซา กระบวนการผลิตจึงต้องการผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตและต้นทุนแรงงาน จึงเกิดความต้องการใช้มาตรวิทยาในการเพ่ิม
ผลิตภาพ 

โอกาส
 

T-06 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทําให้อัตราส่วนประชากรวัยทํางานต่อ
ประชากรวัยพ่ึงพาตํ่าลง 

T-07 มาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัดทั้งหมดต้องนําเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง
และมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสูง 

T-08 รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศให้
เข้มแข็ง เพ่ือดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ AEC อัน
เป็นการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาค 

T-09 มีความเข้าใจ(คลาดเคลื่อน)ในระดับผู้กําหนดนโยบายว่าสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติน่าจะสามารถหารายได้จากการให้บริการซ่ึงเพียงพอต่อการดําเนินการ 
รัฐไม่จําเป็นต้องใหง้บประมาณสนับสนุน 

ภัยคุกคาม 



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

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

88 

การประเมิน SWOT ด้านพนัธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จุด

แข
ง็ 

S-14 ระบบมาตรวิทยามีกลุ่มลูกค้าและหุ้นส่วน (partner) ใน NQI ท่ีชัดเจน 
S-15 ลูกค้าเช่ือม่ันในการให้บริการทางการวัดโดยสถาบัน และความสามารถทางการ

วัดที่ให้บริการได้รับการยอมรับจากนานาชาติในระดับหน่ึง 
S-16 พันธมิตรในระบบมาตรวิทยามีหลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น ชมรมมาตร

วิทยาสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นต้น   
S-17 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีพันธมิตรต่างประเทศที่เข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ

และความเช่ือมโยงกับแหล่งทุน 

จุด
อ่อ

น 

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

การศึกษา 
W-18 ผู้เกี่ยวข้องยังไม่สามารถค้นหา หรือกําหนดความสนใจร่วมเพ่ือนํามากําหนด

แนวทางการดําเนินความร่วมมือท่ีเหมาะสม 
W-19 ความเช่ือมโยงกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ (เนื่องจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวิทยากับคุณภาพยังไม่เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจของ
ผู้บริโภค)) 
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O-12 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมากท่ีใช้การวัดเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติ
ภารกิจยังไม่ได้ถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในระบบมาตรวิทยา 

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

เครื่องมือแพทย์ 
O-16 พันธมิตรต่างประเทศให้ความเช่ือถือในความสามารถของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติและมีความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ 

O-17 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่และนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของรัฐบาลทําให้เกิดผู้ใช้ประโยชน์จากมาตรวิทยารายใหม่ 

โอกาส
 

T-10 การเปิดภูมิภาคอาเซียนทําให้เกิดห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบ
เทียบต่างชาติรายใหญ่ ส่งผลต่อการแข่งขนัทางการตลาดของห้องปฏบัิติการ
ท้องถิ่นท่ีมีขนาดและเงินทุนขนาดเล็ก 

T-11 ผู้ใช้บริการทางการวัดยังไม่ตระหนักถงึความสําคัญของผลการวัดที่ถูกต้อง ทําให้
การแข่งขันของตลาดการให้บริการทางการวัดในประเทศเป็นการแข่งขันด้าน
ราคา มากกว่าคุณภาพ 

T-12 หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายมีการกําหนดมาตรฐานเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
และคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นไปอย่างล่าช้าและการตรวจสอบความเป็นไปตาม
มาตรฐานโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคต้องใช้เทคโนโลยีและสมรรถนะของ
ผู้ตรวจ 

ภัยคุกคาม 
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ผลการวเิคราะห์ SWOT เพือ่กาํหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
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

ทันและเพียงพอต่อความจําเป็นและความ

ต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 1:พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อตอบสนอง

ความจําเปน็และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน ์

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 

1.3วิจัยความจําเป็นของประเทศและความ

ต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์ 
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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 

2.1เช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ

ประเทศให้เป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ 2:บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบ 

และมีสมรรถนะ 

S-05, S-15, S-17 

O-07 

2.2สร้างการยอมรับความสามารถทางการ

วัดของประเทศและระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติในเวทรีะหว่างประเทศ 

S-07, S-08, S-14 

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

T-10, T-11 

2.3เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยาย

เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบ

เทียบ และเครอืข่ายห้องปฏบิัติปฐมภูมิให้

ครอบคลุมท้ังในประเทศและในอาเซียน 

S-16 

W-19, W-20 

O-06, O-15 

T-12 

2.4ผลักดันมาตรวิทยาให้เป็นเครื่องมือใน

การกําหนดมาตรฐานและการบังคับใช้

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 และการสรา้งนวัตกรรม

ในภาคการผลิตและบรกิาร 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:พัฒนาสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ และมีความเปน็เลิศทางการวัด 

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

W-15 

O-02, O-05, O-10 

5.2ผลักดันการทํางานเชิงบูรณาการ

ระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน 

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

O-01, O-03 

5.3สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นท่ียอมรับ

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 

5.5ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทลั 
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หนังสืออนุมตัิแผนแม่บทพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564 








































