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การ
สอบเทยีบเครือ่งมอืวดั ถอืเป็นกจิกรรมหลกัในการพฒันา

ระบบคุณภาพ และการประกันคุณภาพของประเทศ ใน

ทกุอตุสาหกรรม ท้ังการผลติ การเกษตร การสาธารณสขุ ตลอดจนถงึ

การบริการต่างๆ ซึ่งถ้าอุปกรณ์เครื่องมือวัด ที่ใช้เหล่านี้ไม่ได้รับการ

สอบเทยีบให้มคีวามถกูต้อง แม่นย�า เชือ่มัน่ได้ในผลการวดัแล้ว ย่อม

อาจน�ามาซึ่งความเสียหาย หรือสูญเสียที่ไม่จ�าเป็นเกิดขึ้นได้

ปัจจุบันบทบาทของมาตรวิทยานี้ มีการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาองค์ความรู้ไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องมาโดยตลอด จาก

ขอบข่ายมาตรวทิยาฟิสกิส์ ขยายครอบคลมุถงึมาตรวทิยาเคม ีชวีภาพ 

และการสาธารณสขุ ซึง่ถอืเป็นบทบาท ทีส่�าคญัและเป็นความจ�าเป็น

ขัน้พ้ืนฐานในการขับเคลือ่นระบบการผลติ และการบรกิารให้มคีณุภาพ 

และมาตรฐาน ในระดบัสากล อกีทัง้เพือ่เป็นการสร้างความได้เปรยีบ

ในเชงิการแข่งขันทีย่ัง่ยนืของประเทศในตลาดโลกอกีด้วย ตามนโยบาย 
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นบัตัง้แต่อดตีทีผ่่านมาประเทศไทยได้พฒันาระบบการเรยีน

การสอนในโรงเรียน และมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้นกัเรยีน

นักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการที่ดีมีมาตรฐานเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้ระบบคุณวุฒิทาง 

การศกึษาเป็นสิง่วดัระดบัความสามารถของบคุคล และเป็นสิง่ส�าคญั

ในการจ้างงานทั้งในภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด เมื่อหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐั และเอกชนรบัผู้จบการศึกษาทีม่คีวามรูท้างวิชาการเข้ามา

ท�างานแล้ว ต้องท�าการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรใหม่มี

สมรรถนะที่จะสามารถท�างานให้กับองค์กรได้ต่อไปซึ่งต้องใช้เวลา

นาน และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมากแต่หลังจากทียุ่คสมยัได้มกีาร

เปลี่ยนแปลงจนถึงภาวการณ์ในปัจจุบัน ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ทั้งโดยการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้สูงขึ้นโดย

เฉพาะการเพิม่สมรรถนะบคุลากรเดมิ ส่วนบคุลากรใหม่กต้็องมีความ

สคช. ร่วมกับ ส.ส.ท. 
จัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 2

      ยกระดับบุคลากรในวิชาชีพ ยุค 4.0
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สามารถ และสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นเดียวกัน 

จะมีความรู้แต่ในเชิงวิชาการเช่นเดียวกับในอดีตไม่ได้ ซึ่งในหลาย

ประเทศได้ท�าการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลซึ่งรู ้จักกันดี 

ในนาม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” มาอย่างต่อเนื่อง และบางประเทศ 

ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 

เพื่อการรับรอง	 “สมรรถนะ” ของก�าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม “ระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการ

ยอมรับใน ความรู ้ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิ

วิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์ และความรู้ และใช้

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ

ของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และ 

เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได ้
นอกจากนี้ จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

เข้ามามีบทบาท เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์

ทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยการเป็นตลาดฐานการผลิตเดียวกัน ซ่ึงจะ

ส่งผลให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานเพื่อท�างานระหว่างประทศสมาชิก

ได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพมารองรับ 

ดังนั้นจึงเห็นควรด�าเนินโครงการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ

วิชาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนบุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถน�าไปพัฒนา

ศักยภาพ และสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงาน
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ได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา

หลกัสตูรการเรยีนการสอนให้ตรงกบัความต้องการของผูป้ระกอบการ 

และจะน�าไปสู ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ประเทศไทยได้ในที่สุด

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 หรือ	 ส.ส.ท.	 ใน

ฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ส.ส.ท. เติบโตและ

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในเครือข่าย ส.ส.ท. ประกอบด้วยผู้ที่มี

ประสบการณ์จริงจากโรงงานอตุสาหกรรม เลง็เหน็ถงึความส�าคัญของ

ระบบการวดั และการประกนัคณุภาพ จงึได้ร่วมมอืกบั สถาบนัคณุวฒุิ

วิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	ลงนามร่วมกัน	ในโครงการ

จัดท�ามาตรฐานอาชีพ	 และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชามาตรวิทยา	

ระยะที่	 2	 เพื่อพัฒนาก�าลังคนในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

มาตรวิทยา	 ให้พัฒนาและยกระดับความสามารถเทียบเท่า

มาตรฐานระดับสากล

ระบบการประกันคุณภาพ ในปัจจุบันเป็นส่ิงจ�าเป็นของ

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนทีด่�าเนนิ

ธุรกิจการผลิต และการบริการ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีระบบการ

ประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ และการ

บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของผู ้ใช้

ผลิตภัณฑ์ และการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบบการ

ประกนัคุณภาพของผลติภณัฑ์ และการบริการยิง่มคีวามจ�าเป็นมากขึน้ 

การสอบเทียบเครื่องมือวัด	เป็นกิจกรรมส�าคัญที่จ�าเป็นใน

การพัฒนาระบบคุณภาพดังกล่าว เนื่องด้วยระบบการประกัน

คุณภาพจะเกิดขึ้นไม ่ได ้เลย ถ ้าอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช ้ใน

กระบวนการผลติ การบรกิาร ไม่ได้รบัการสอบเทยีบให้มคีวามถูกต้อง

แม่นย�า วิทยาการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ มีการเปิด

อบรม เป็นเพยีงหลกัสตูรอบรมสัน้ๆ โดยหน่วยงาน และสมาคมวชิาชีพ

ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานโดยมา

จากองค์กรทีจ่ะจดัท�าระบบคณุภาพหรอืมรีะบบคณุภาพแล้ว โดยยงั

ไม่ได้มีการก�าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครอบคลุมใน

สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

จากการส�ารวจของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพบว่า  

เครื่องมือวัดต่างๆ ในประเทศไทยปี 2555 ถึง 2559 ได้รับการ 

สอบเทยีบเพยีง 5% เท่านัน้ ซึง่แสดงถึงยงัคงมคีวามต้องการบคุลากร

ที่มาท�าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด โดยระบบมาตรวิทยาของชาติ 

(การสอบเทียบเครื่องมือวัดให้ผลการวัดสามารถอ้างอิงได้ถึง 

หน่วยวัดของชาติ) และระบบการประกันคุณภาพของชาติ ถือเป็น

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติที่ส�าคัญ จากการส�ารวจ 

พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

(Quality Assurance System) ให้เข้มแข็งขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และ

การพัฒนาระบบคุณภาพของประเทศ 

โดย ส.ส.ท. เป็นทีป่รกึษาโครงการจดัท�ามาตรฐานอาชีพ และ

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชามาตรวิทยา ระยะที่ 2 ในสายอาชีพ ดังนี้ 

➠ ผู้สอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือวัดด้านการแพทย์

➠ ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

➠ ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

➠ ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

มาตรฐานวิชาชีพนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพในการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 

สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน และ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการคัดเลือกบุคลากรได้ตรงต่อ

ความต้องการ รวมทั้งสร้างประโยชน์แก่ประเทศในการพัฒนาก�าลัง

คนที่มีศักยภาพสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
รวมกับ 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

ลงนามสัญญา
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา  ระยะที่ 2

ระยะเวลาการจัดทำตั้งแตมิถุนายน 2560 ถึงมิถุนายน 2561

การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด ถือเปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ และการประกัน
คุณภาพของประเทศ ในทุกอุตสาหกรรม ท้ังการผลิต การเกษตร การสาธารณสุข ตลอดจนถึง
การบริการตางๆ ซ่ึงถาอุปกรณเคร่ืองมือวัดท่ีใชเหลาน้ีไมไดรับการสอบเทียบใหมีความถูกตองแมนยำ 
เช่ือม่ันไดในผลการวัดแลว ยอมอาจนำมาซ่ึงความเสียหายหรือสูญเสียท่ีไมจำเปนเกิดข้ึนได 

ปจจุบันบทบาทของมาตรวิทยาน้ี มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคความรูไปอยางรวดเร็ว และตอเน่ือง
มาโดยตลอด จากขอบขายมาตรวิทยาฟสิกส ขยายครอบคลุมถึงมาตรวิทยาเคมี ชีวภาพ และการ
สาธารณสุข ซ่ึงถือเปนบทบาทท่ีสำคัญและเปนความจำเปนข้ันพ้ืนฐานในการขับเคล่ือนระบบการผลิต
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