สรุ ป โครงการแนะน าสมาคมมาตรวิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทยและการทดสอบ
สมรรถนะบุคคลด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัด ชั ้น 2 ทั ้ง 4 สาขาอาชีพ(ดร.เพียร โตท่า
โรงและผศ.ปฏิญ าณ สุทธิ เวทย์ )และการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติก ารในหัวข้ อ “ระบบการ
เชื่ อ มต่ อ ข้ อมู ล แบบไร้ สาย (Bluetooth System)”กั บ เครื่ อ งมื อ วัด มิ ติ ให้ กั บ กลุ่ ม
พนักงานบริ ษัทในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต,ระยอง,ชลบุรี และอาจารย์-นักศึกษา
ทวิภาคีรวมทั ้งผู้สนใจเข้ ารับฟั งการบรรยายและฝึ กอบรมในครัง้ นีจ้ านวนทั ้งสิ ้น 45 คน
โดยได้ รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริ ษัทซิลแวกจากัด (Mr.Jean-Marie Schaffter)
และบริ ษัทแมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จากัด (คุณ วีระเดช แสนนิทา, คุณ พิสูตร พิมพ์ โคตร,
คุณมานพ ศรี วานิชภูม)ิ

อาจารย์ วิชัย หาญพลาชัย ผู้อ านวยการวิท ยาลัย เทคนิ ค สัต หี บ ให้ เกี ย รติ เป็ น
ประธานพิธีเปิ ดและกล่าวต้ อนรับรวมทั ้งเป็ นผู้ร่วมฟั งการบรรยายในระดับหนึ่งท่านได้ ให้
แนวคิด ผ่านสมาคมฯ วิทยากรและทีมงานถึงอาจารย์ ผ้ ูสอนในการปรั บเปลี่ ยนวิธีคิ ด
เกี่ ย วกับ การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ วัด พร้ อมอุป กรณ์ และวิธีก ารสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ ใบ
ประกอบวิชาชีพมาตรวิทยาทัง้ 4 สาขาวิชา และขอได้ หลักสูตรมาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพไปเปิ ดจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมของ
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วิทยาลัยฯให้ ถึงระดับเป็ นศูนย์เครื่ องมือวัดและการสอบเทียบในภาคนั ้นเพื่อให้ ทนั กับการ
พัฒ นาของภาคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี ้ ซึ่งท่านจะสนับสนุนให้ อีก
ระดับหนึ่งโดยมีองค์กรต่างประเทศ (Thai-Austrian) เป็ นผู้ให้ การช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
หลังจากหลักสูตรสาขามาตรวิทยาและระบบคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุ งและได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ วทั ้งระดับหลักสูตร 4 ปี และ2 ปี
ต่อเนื่องก็จะเปิ ดทาการสอนภายปี การศึกษา 2562นี ้
อีกประการหนึ่งได้ ขอความอนุเคราะห์ สมาคมฯ Mr.Jean-Marie Schaffter ของ
บริ ษัท Sylvac และผอ.วัชระ อนุศาสนกุล ผู้ตรวจประเมินคุณภาพอาชีวศึกษามาร่วมเป็ น
ที่ปรึ กษาหลักสูตรและห้ องปฏิบัติการ ทั ้ง 4 สาขาอาชีพ โดยจะเริ่ มเปิ ดการสอนสาขา
มาตรวิทยามิติก่อน
ในภาพรวมการประเมินด้ านเนื อ้ หาความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับภารกิจและ
กิจกรรมของสมาคมฯคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของผู้เข้ าร่ วมอยากได้ ความรู้และคาแนะนาใน
การจัด ท าห้ อ งปฏิ บัติ ก ารสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วัด และห้ อ งปฏิ บัติ ก ารสอบเที ย บตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 รวมถึ งมาตรฐานในการควบคุม ต่ างๆที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมในย่านนั ้นโดยเฉพาะบุคลากรที่ตรงสาขาซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเปิ ดหรื อให้
คาปรึกษาอย่างชัดเจนในรูปเชิงปฏิบตั ิการด้ านห้ องปฏิบตั ิการสอบเทียบเครื่ องมือวัดจึง
ต้ องเป็ นภาระในด้ านค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นในการจัดส่ง จัดจ้ าง การประกันความเสียหาย
ต่างๆเพื่อส่งเครื่ องมือเหล่านั ้นไปสอบเทียบในหน่วยงานหรื อบริษัทที่ได้ มาตรฐานรับรอง
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ที่ ส่วนกลาง ท าให้ เสี ย เวลาค่ อ นข้ างมาก อี ก
ประการหนึ่งเรื่ องการจัดสอบสาขาอาชีพการ
สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด ทั ง้ 4 สาขาอาชี พ
สามารถมาจัดสอบในเขตพื ้นที่ ของการนิคมได้
หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร?จึ ง ฝากถึ ง สมาคมฯช่ ว ยรั บ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
ส่วนการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการใน
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความพึงพอใจและ
การนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ให้
ความสนใจปฏิบตั ิงานทุกสถานีทดลอง และ
ยั ง สามารถน าข้ อมู ล ที่ วั ด บั น ทึ ก โดยใช้
โป รแ ก ร ม Vmux Softwereได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและยังสามารถส่งข้ อมูลไปให้
อีกกลุ่มหนึ่งหรื อมากกว่า ทุกกลุ่มทาได้ ครบ
ตามขั ้นตอนที่ตั ้งไว้ และยังสามารถใช้ ร่วมกับ
โปรแกรมในโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในการส่ ง ถ่ า ย
ข้ อมูลผลการวัดนัน้ ฯไปยังสถานี ที่เกี่ยวข้ อง
ต่ อ ไปหรื อ ถ้ า ต้ อ งการวัด ชิ น้ งานด้ วยวิธีถ่ ายภาพสามมิติ จ ากชิ น้ งานจริ ง แล้ วก าหนด
ตาแหน่งที่จะทาการวัดส่งไปยังหน้ าจอคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ก็ทาการวัดค่าตามขั ้นตอน
ปกติต่อไป
ข้ อเสนอแนะถ้ าจัดในครัง้ ต่อไปอยากให้ มีเชิงปฏิบตั ิการประกอบหรื อในรูปสาธิต
การปฏิบตั ิงานด้ วยจะทาให้ เข้ าใจมากขึ ้นและสามารถนาไปใช้ งานจริงได้
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อีกประการหนึ่ง บริษัทซิลแวก จากัดโดย Mr. Jean-Marie Schaffter และบริษัท
แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จากัด ได้ มอบชุดอุปกรณ์การสอน ให้ ไว้ จานวน 1 ชุด

ภาพประกอบการ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวทย์
สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2561
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