


แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๑ 
  

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
*ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ *ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นอกจากน้ี ในส่วนของ แผนระดับที่ 2 
สถาบันมีความเช่ือมโยงกับ 3 แผน ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันมีความเช่ือมโยงกับประเด็น
หลักได้ 4 ประเด็น ดังน้ี  (1) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  (2) ประเด็นที่ ๗ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  (3) ประเด็นที่ ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ และ (4) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ความเช่ือมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สถาบันมีความเช่ือมโยงในหัวข้อ
ที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ หัวข้อย่อย 3.3 การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ 
(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) และหัวข้อย่อย 3.4 
การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs   

ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สถาบันมีความ
เช่ือมโยงในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ในส่วนของแผนระดับ 3 คือ แผนที่จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับ
ที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือจัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดย
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 เรื่องหลักที่มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ดังน้ี  (1) มาตรวิทยาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต  (2) พัฒนาความสามารถด้านการวัดเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์  (3) ยกระดับการดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่  (4) นํามาตรวิทยาไปใช้สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ (5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านมาตรวิทยา 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
*ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -  2565) ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ คือ  ๑) พัฒนาขีด
ความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์  ๒) บูรณาการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ  ๓) ยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทางมาตรวิทยา  ๔) ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา และ  
๕) พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศ
ทางการวัด  

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๒ 
  

ส่วนที่  ๒  ความสอดคล้อง กับแผน  ๓  ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี
เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  

๑)  ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยเก่ียวข้อง

ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต  
ประเด็นที่ ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
ประเด็นที่ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่ 
(2) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเดน็ที่ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมและบริการ โดยนําเทคโนโลยีมาตร
วิทยามาสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคต เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สามารถขับเคล่ือน
ประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวัด ด้วยบุคลากรที่มีทักษะและความรู้
เฉพาะทางด้านมาตรวิทยา 

ประเด็นที่ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โดยพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบราง ระบบโลจิสติกส์
และโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเคมีและชีวภาพ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) ของสถาบัน 

ประเด็นที่ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
สถาบันดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

๒๕๖๕) โดยพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดและเครื่องมือ
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เพ่ือการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้วยมาตร
วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๓ 
  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(๑) ประเด็นที ่๔. อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ ๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรมและบริการ  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน

มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานที่สําคัญ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้ังผู้ผลิตและผู้ให้
บริการ รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยนํามาตรวิทยาไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์และบริการ และยกระดับ
ความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ  
  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการ

ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
ที่เก่ียวเน่ือง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  

  เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
ความไม่สมบูรณ์ของความสามารถทางการวัดด้านเคมีและชีวภาพ ทั้งใน

เชิงปริมาณที่ยังคงไม่เพียงพอ ในเชิงความครอบคลุมในสาขาการวัดและในเชิงช่วงการวัดตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานในประเทศเป็นอุปสรรคส่วนหน่ึงในการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบที่ถูกต้องและแม่นยํา 
เพราะหากเกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ใช้งานทั้งระบบ ต้ังแต่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ สถาบันจึง
จําเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางการวัดด้านเคมีและชีวภาพเพ่ิมขึ้น ให้ครบถ้วนทั้งปริมาณ สาขาการ
วัด และช่วงการวัด เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพให้สามารถขยายขีด
ความสามารถในการผลิตและการให้บริการต่อไป 

๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร  

  แนวทางการพัฒนา : ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
และการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผน
ไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ใน
ราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้น 
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 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมและบริการ

ทางการแพทย์ของประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์แห่งประเทศไทยได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ เช่น เคร่ืองมือวัดทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ และยา เป็นต้น ของประเทศไทยให้
สอดคล้องตามระบบสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

   แนวทางการพัฒนา : ยกระดับความสามารถของผู ้ผลิตผู ้พัฒนา 
และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การ
สร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ช้ินส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหาร
จัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทําธุรกิจใหม่
ในอนาคต  

  เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
ผู้ผลิตและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์จะ

สามารถขยายตัวได้ จําเป็นต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เป็นตาม
มาตรฐาน ISO9283 และโครงการอ่ืน ๆ ของสถาบันจะช่วยให้ผู้ผลิตและให้บริการสามารถพัฒนาระบบ
ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง แม่นยํา น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการพัฒนา
ความสามารถทางการวัดด้านไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

 
(๒) ประเด็นที ่๗. โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสตกิส์ และดิจิทลั 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ประเทศดีขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : เป็นการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสนับสนุนการวัดด้านการสื่อสาร ด้านมิติ และด้านกลศาสตร์ที่จําเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของระบบราง ระบบโลจิสติกส์และโทรคมนาคมของประเทศ เพ่ือส่งเสริมการขนส่งทางรางทั้งด้าน
สมรรถนะการขับเคลื่อน ระบบอาณัติสัญญาณ ด้านความปลอดภัย ฯลฯ  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์  
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  แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการ
นําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและ
ต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่ง
และโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า และเคร่ืองกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักร
และล้อเลื่อน เป็นต้น รวมท้ังสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในรูปแบบ last mile delivery เช่น 
การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น  

  เป้าหมายของแผนย่อย : ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง  

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
จากนโยบายรัฐบาลที่มีแผนจะพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และ

ส่งเสริมการคมนาคมระบบราง ซึ่งต้องมีมาตรฐาน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
ทางรถไฟ ด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบไฟฟ้า ด้านการดําเนินการ ด้านตัวรถไฟ และด้านความ
ปลอดภัย สถาบันจึงจัดทําโครงการเพ่ือสร้างมาตรฐานการวัดและความสามารถใหม่ทางการวัดที่
ครอบคลุมและจําเป็นต่อการพัฒนาระบบราง โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้กับระบบ
ขนส่งและอุตสาหกรรมอ่ืนได้อีกด้วย โดยโครงการจะเน้นพัฒนามาตรฐานการวัดด้านระบบอาณัติ
สัญญาณ ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ และด้านการดําเนินการเป็นหลัก 

(๓) ประเด็นที่ ๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่  

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้เทคโนโลยีมาตรวิทยาในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดย่อม ให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการให้บริการ เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดสากลและเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการ
ดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

  แนวทางการพัฒนา : ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพ ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับ
บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้แก่ การกําหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้า และบริการที่มีความจําเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ร่วมกําหนด มาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้
เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะ ของผู้ซื้อกําหนด อันจะทํา
ให้สินค้าและบริการน้ันสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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  เป้าหมายของแผนย่อย : อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
โครงการของสถาบันส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยนําเทคโนโลยีด้าน

มาตรวิทยาไปใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม สนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนวัตกรรมต้นแบบ และพัฒนาบุคลากรของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมอีกด้วย 

(๔) ประเด็นที่ ๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ ๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ทางการวัดด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเคมีและชีวภาพ รวมถึง พัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ เพ่ือให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีถูกนําไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ มีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการ
วิจัยเพ่ิมขึ้น 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม  

  แนวทางการพัฒนา : พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบที่เป ็นที่ยอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจําเป็นของ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อ
กําหนด อันจะทําให้สินค้าและบริการน้ันสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

  เป้าหมายของแผนย่อย : จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: 
การพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ การวิเคราะห์และทดสอบล้วน

ต้องการระบบมาตรวิทยาที่ถูกต้องและแม่นยํา เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สินค้าและบริการ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดทําโครงการในการพัฒนาระบบมาตร
วิทยาสาขาต่าง ๆ โดยการพัฒนาระบบมาตรวิทยาที่ถูกต้องและแม่นยําในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาเคมีและชีวภาพ ฯลฯ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตของภาคสังคมและประชาชน 
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๒.๒.๒ แผนการปฏริปูประเทศ ดา้นเศรษฐกิจ 
๑.1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  
หั วข้ อ ย่อย  ๓ .๓  : การปฏิรูปสถา บัน ด้านการส่ ง เส ริมผลิตภาพ 

(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถของภาค

การผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยหลัก ๓ 
ประการ คือ “คุณภาพ (Quality)” “ต้นทุน (Cost)” และ “การส่งมอบสินค้า (Delivery)” ในส่วนของ
คุณภาพน้ันจําเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ ประกอบด้วย มาตรวิทยา (Metrology) การ
กําหนดมาตรฐาน (Standard) การทดสอบ (Testing) การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หรือ
ที่เรียกว่า MSTQ หรือ “การมาตรฐาน” 

1.๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการ
ทํางานแบบ Platform/Network เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสําคัญด้านการเพ่ิมผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ  

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

1.๔) เป้าหมายกิจกรรม : ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

(1) ความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุดใน
อาเซียนและดีที่สุด ๑ ใน ๕ ของเอเชีย 

( 2 )  ก า ร รั บ รอ ง ร ะบบ ง าน  ( accreditation) เ ป็ น ร ะบบ  มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอและได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(3) บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและ
มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 

2.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs  
2.๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน : นําเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้เพ่ือยกระดับ

กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม 

2.๓) กิจกรรม 
(1) พัฒนาองค์ความรู้ 
(2) ออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบ 
(3) ให้คําปรึกษา 
(4) เก็บข้อมูลผลการดําเนินการ 
(5) จัดอบรม/สัมมนา 

2.๔) เป้าหมายกิจกรรม 
(1) สามารถพัฒนาเทคโนโลยี หรือต้นแบบนวัตกรรมการวัด ที่สามารถ

ใช้งานได้จริง 
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(2) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถลดต้นทุนที่เกิดจากการ
จ้างบริษัทต่างประเทศ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมผลิต 

 
๒.๒.๓ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ 
และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ํา  

๒) เป้าหมายรวมที่ ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม  
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒. เพ่ิมความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ข้อ ๓.) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบ

มาตรวิทยาแห่งชาติ  

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง (หากมี) 
 ช่ือแผนระดับที่ ๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  
 ช่ือแผนระดับที่ ๓ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๕ 
 ช่ือแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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ส่วนที่  ๓  สาระสําคัญแผนปฏิบัติ ราชการระยะ  ๕  ปี  (พ .ศ .  ๒๕๖๓  – ๒๕๖๕ )  
ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

๓.๑  ภาพรวม 

๓.๑.๑  วิสัยทศัน์ของส่วนราชการ 
สถาบันมาตรวิทยาหน่ึงในห้าของเอเชีย ผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจําเป็น

ของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสู่
สากล และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓.๑.๒   พนัธกิจของส่วนราชการ 
1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นที่ยอมรับระหว่าง

ประเทศ และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ 
2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบใน

ประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ 
3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้มี

ประสิทธิผล 
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพ่ือศักยภาพการ
แข่งขัน 

5. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้านการ
คุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรม
ทางกฎหมาย 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง มาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและ           
บริการแห่งอนาคต  

๑)  เป้าหมาย  
นําเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปใช้ในการยกระดับการวิจัย พัฒนา และ

สร้างนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

(๒.๑)  จํานวนวัสดุอ้างอิง วิธีการสอบเทียบ ที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมชีวภาพ  105  รายการ   

(๒.๒)  จํานวนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
สามารถนําไปต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  600,300  รายการ   

(๒.๓)  จํานวนนวัตกรรม ต้นแบบการวัด มาตรฐานการปฏิบัติ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย  36  รายการ 
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๓)  แนวทางการพฒันา 
(๓.๑)  ยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารใน

ประเทศให้มีความถูกต้อง สามารถเช่ือมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้ โดยการพัฒนาวิธีการสอบเทียบ 
วัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยา และโปรแกรมทดสอบความชํานาญ และถ่ายทอดมาตรฐานการวัด
แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไปสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระดับประเทศในพารามิเตอร์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร กับ
หน่วยงานมาตรวิทยาของประเทศอ่ืนๆ  

(๓.๒)  สนับสนุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางการแพทย์ให้สามารถนํา
เทคโนโลยีมาตรวิทยาไปต่อยอดหรือถ่ายทอดค่ามาตรฐานได้ โดยการสร้างมาตรฐานการวัดเคร่ืองมือและ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สู่ภาคบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

(๓.3)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานด้านมาตรวิทยาที่สําคัญ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิต สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการผลิตรูปแบบ
ใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

๔)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
(๔.1)  โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบ

มาตรวิทยา เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก 
(๔.2)  โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล 
(๔.3)  โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน

ยนต์สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา   
(๔.4)  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการวัดและโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพ

ของประเทศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(๔ .5)  โครงการพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่ นยนต์

อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย 
(๔.6)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์แห่งอนาคต 
(๔.7)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ 
 

๓.๒.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการวัดเพื่อโครงสร้าง      
พืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์

๑)  เป้าหมาย  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยา เพ่ือรองรับการ

พัฒนามาตรฐานการวัดระบบรางของประเทศ 

๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดการสูญเสียเงินตราในการวัด

เครื่องมือและทดสอบซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบ ในระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ 
หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทยีบ 70 ล้านบาท 

๓)  แนวทางการพัฒนา  
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(๓.๑)  นําเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการ
นําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนาโครงการที่ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลด้านคมนาคมขนส่ง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทดสอบและบํารุงรักษาระบบการขนส่งทางราง 

๔)  แผนงาน/โครงการ สําคญั 
(๔.๑)  โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบราง 

(๔.2)  โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านมิติและกลศาสตร์เพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบราง (Track system) 

(๔.3)  โครงการพัฒนาความสามารถทางการวัดด้านการสื่อสารที่จําเป็น
ต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และโทรคมนาคมของประเทศ 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับการดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และ  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  

๑)  เป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ได้รับการ

ยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 
๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 
60 ล้านบาท 

๓)  แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  เพ่ิมขีดความสามารถด้านมาตรวิทยา ให้แก่ SME โดยพัฒนา

เทคโนโลยี หรือต้นแบบนวัตกรรมการวัดที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้ SME 
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการยกระดับสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยา ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถทํางานร่วมกัน และ
เช่ือมโยงความต้องการของอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์การวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตได้  

๔)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
(๔.๑)  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง นํามาตรวิทยาไปใช้สนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม   

๑)  เป้าหมาย 
พัฒนามาตรฐานการวัด และผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยา เพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
จํานวนมาตรฐานการวัดและวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาที่จําเป็นต่อ

การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  42  รายการ  
๓)  แนวทางการพัฒนา 

(๓.๑)  ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด และผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองด้าน
มาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนกับนานาประเทศ  

๔)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
(๔.๑)  โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง   
(๔.๒)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐาน

ผ่าน Internet 
(๔.๓)  โครงการพัฒนาเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือยกระดับโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
(๔.๔)  โครงการพัฒนาและสถาปนาการสอบกลับได้ในการวิเคราะห์วัสดุ

แบบรุดหน้า 
(๔.๕)  โครงการพัฒนาความสามารถทางการวัดเชิงควอนตัมของปริมาณ

ทางไฟฟ้ากระแสสลับรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงควอนตัม 

(๔.๖)  โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทาน 
ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์ 

(๔.๗)  โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ 
(๔ .๘)  โครงการพัฒนา และขยายขอบเขตการให้บริการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดชนิดหลายฟังก์ช่ันแบบอัตโนมัติ 
(๔.๙)  โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความ

จําเป็นด้านพลังงาน 
(๔.๑๐)  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นธรรมในระบบมาตรฐาน

การวัดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
(๔.๑๑)  โครงการจัดประชุมวิชาการมาตรวิทยาระหว่างประเทศในเขต

ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค ครั้งที่ ๓๖ 
(๔.12)  โครงการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 

ของประเทศและระหว่างประเทศ 
(๔.13)  โครงการขยายพิสัยและเพ่ิมความแม่นยําให้แก่มาตรฐานการวัด

ปริมาณทางไฟฟ้าเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
(๔.14)  โครงการสร้างสังคมท่ีเป็นธรรม ผดุงความยุติธรรมด้วยมาตร

วิทยา 
(๔.๑5)  โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติชุดใหม่ที่

สอดคล้องกับนิยามใหม่ของระบบหน่วยระหว่างประเทศ (NIMT new SI project) 
(๔.๑6)  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยและสอบเทียบ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพ่ือรองรับมาตรวิทยาสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 
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๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยา                  

๑)  เป้าหมาย  
พัฒนาระบบมาตรวิทยาที่ตอบสนองความจําเป็นของประเทศและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

๒)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(๒.๑)  จํานวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ  110  รายการ 

(๒.2)  จํานวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คําปรึกษา
ด้านมาตรวิทยา  14,800  รายการ 

(๒.3)  จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  5,700  ราย 

๓)  แนวทางการพัฒนา  

(๓.๑)  พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ 
วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล สอดรับกับความ
จําเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทําให้สินค้าและบริการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

(๓.๒)  สนับสนุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบของผู้ประกอบการภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาตรวิทยาและระบบการถ่ายทอดความถูกต้อง การให้บริการข้อมูลและการให้
คําปรึกษาทางเทคโนโลยีการวัดและการให้บริการอ่ืนๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับมาตรวิทยา 

๔)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๔.๑)  การพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 3,545.9173  ล้านบาท 

แหลง่เงนิ* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

3,545.9173     

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ  

1)  เรื่อง มาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (บูรณาการ) 

แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 46.7693 132.0869 23.4930 202.3492 

เงินรายได้ของหน่วยงาน     

เงินกู้ในประเทศ     

เงินตา่งในประเทศ     

อ่ืนๆ      

 

2)  เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการวัดเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ (ยุทธศาสตร์) 

แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 111.3544 600.8958 14.0945 726.3447 

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
    

เงินกู้ในประเทศ     

เงินตา่งในประเทศ     

อ่ืนๆ      



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๑๕ 
  

3)  เรื่อง ยกระดับการดาํเนินธุรกจิผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ (บูรณาการ) 

แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 14.4987 12.7600 - 27.2587 

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
    

เงินกู้ในประเทศ     

เงินตา่งในประเทศ     

อ่ืนๆ      

 

4)  เรื่อง นํามาตรวิทยาไปใช้สนับสนนุในการวิจัยและพฒันานวัตกรรม (ยุทธศาสตร)์ 

แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 73.1555 1,257.2561 731.0697 2,061.4813 

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
    

เงินกู้ในประเทศ     

เงินตา่งในประเทศ     

อ่ืนๆ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๑๖ 
  

5)  เรื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยา (พื้นฐาน) 

แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 86.1714 282.3704 268.6226 637.1644 

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
    

เงินกู้ในประเทศ     

เงินตา่งในประเทศ     

อ่ืนๆ      

 



   ผลผลิต / โครงการ ประจําปี 2563 - 2565 ของ มว. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา

1
2

3
4

Strategic 
Platforms

1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้ 
P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)

1. โครงการพฒันานาฬิกาอะตอมเชิงแสง 
      2. โครงการพฒันาและสถาปนาการสอบกลับได้ในการวิเคราะห์วัสดุแบบ
รุดหน้า
      3. โครงการพฒันาความสามารถทางการวัดเชิงควอนตัมของ
ปริมาณทางไฟฟ้ากระแสสลับรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อัจฉริยะ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงควอนตัม

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
       1. โครงการพฒันาและเสรมิสร้างความเป็นธรรมในระบบมาตรฐานการ
วัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

P.10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) 
- BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy 
/Sharing Economy / RDI for S-Curve Industries

 1. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่
     อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
 2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
 3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบให้บริการปรบัเทียบเวลามาตรฐานผ่าน Internet
4. โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติชุดใหม่ที่สอดคล้องกับนิยาม
ใหม่ของระบบหน่วยระหว่างประเทศ (NIMT new SI project)

5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการวิจัยและสอบเทียบเซ็นเซอร์อัจริยะเพือ่
รองรับมาตรวิทยาสําหรับอุตสาหกรรม 4.0

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบรกิาร (National Quality Infrastructure & Services : NQIS)
        1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา       2. โครงการพฒันามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
3. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือ่งมือมาตรฐานทางเคมแีละชีวภาพ    4. โครงการพฒันา และขยายขอบเขตการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ชนิดหลายฟังก์ชั่นแบบอัตโนมัติ      5. โครงการพฒันาขีดความสามารถทางการวัดเพือ่ตอบสนองความจําเป็นด้านพลังงาน     6. โครงการจัด
ประชุมวิชาการมาตรวิทยาระหว่างประเทศในเขตภูมภิาคเอเชีย- แปซิฟิค ครั้งที่ 36      7. โครงการพัฒนาเครอืข่ายและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อยกระดับ
โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ    8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการวัดและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศ เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่      9. โครงการพฒันางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบ
อัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย       10. โครงการสรา้งศกัยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับ
ภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล       11. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยาเพื่อคุม้ครองผู้บริโภคและ
สนับสนุนการส่งออก       12. โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทาน ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์      13. โครงการพฒันา
มาตรฐานการวัดด้านมิติและกลศาสตรเ์พือ่รองรับการพัฒนาระบบราง (Track system)     14. โครงการพัฒนาความสามารถทางการวัดด้านการ
สื่อสารที่จําเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบโลจิสติกส์และโทรคมนาคมของประเทศ   15. โครงการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีในการซือ้ขาย
ก๊าซธรรมชาติ ของประเทศและระหว่างประเทศ    16. โครงการสรา้งสังคมที่เป็นธรรม ผดุงความยุติธรรมด้วยมาตรวิทยา  17. โครงการพฒันา
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์แห่งอนาคต    18. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ
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