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1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
งานดานมาตรฐานของไทยเริ่มตนมาเปนเวลานานหลายทศวรรษแลว   แตในทางปฏิบัติ

แลวการพัฒนามาตรฐานของไทยยังไมคอยไดรับความสนใจมากนัก   สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะ
ประชาชนยังไมเขาใจความสําคัญของงานมาตรฐาน  รวมทั้งขาดการผลักดันจากนักวิชาการที่เกี่ยวของ  
นอกจากนั้นการบังคับใชมาตรฐานก็ยังมีปญหาอยูอีกมาก  บริษัทผูผลิตสินคาหลายแหงยังไมยอมรับใช
มาตรฐาน  และหนวยงานที่ตองใชผลิตภัณฑก็ไมไดเขมงวดในดานการกําหนดมาตรฐานระหวางการ
จัดซื้อจัดหา    การที่ประชาชนและผูผลิตยังละเลยไมสนใจดานมาตรฐานนี้จะเปนอุปสรรคสําคัญ
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการกาวไปสูสังคมยุคใหม 

หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบดานมาตรฐานของไทยก็คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.)  ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    สมอ. ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2511  โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญตอไปนี้ 

• พัฒนามาตรฐานระดับชาติ 
• ออกใบรับรองใหผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน 
• ใหการรับรองหองปฎิบัติการ 
• สงเสริมการนํามาตรฐานมาใช 
• เขารวมในการจัดทํามาตรฐานสากลระหวางประเทศ 
� เปนศูนยกลางสําหรับการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน 

ในชวงแรกที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น  สมอ. เนนที่การกําหนดมาตรฐานสินคาเปนหลัก  ดังที่เรา
คงจะไดยินเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาอุปโภคและบริโภคตาง ๆ  นับตั้งแตมาตรฐานกะป น้ําปลา ไป
ถึงสายไฟฟา    หลังจากนั้น สมอ. จึงไดเร่ิมเขาไปเกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นดวย 
โดยเฉพาะคือมาตรฐานไอซีทีที่พยายามเผยแพรในที่นี้   ในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวา สมอ. ทําหนาที่เปน
หนวยงานมาตรฐานระดับชาติของไทยโดยปริยาย   จุดนี้เองที่นาเสียดาย  เพราะถาหาก สมอ. ไดรับการ
ยกระดับใหเปนหนวยงานมาตรฐานแหงชาติ   อาจจะทําใหงานมาตรฐานของไทยกาวหนามากขึ้น และ 
สามารถกําหนดมาตรฐานตาง ๆ ไดทันตอความตองการของประเทศมากขึ้น  



การจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ ของ สมอ. นั้นมีแนวทางใกลเคียงกับการกําหนดมาตรฐาน
ขององคการ ISO  โดย สมอ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ (กว.) ขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  กรรมการ
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของโดยคัดเลือกมาจากหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชน   คณะกรรมการวิชาการจะพิจารณาเนื้อหาวิชาการและจัดทํารางมาตรฐานดานนั้น ๆ ขึ้น 

ปจจุบัน สมอ. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณ
ภาพ ISO 9000  ซ่ึงเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในองคกรที่ประทศตาง ๆ ทั่วโลกยอมรับและนําไปใช
อยางกวางขวาง  อนุกรมนี้กําหนดขึ้นโดยองคการ ISO และประกาศใชคร้ังแรกในป 2530 ตอมามีการ
แกไขปรับปรุงอีกสองครั้งคือในป 2537 และ 2543   เนื้อหาอนุกรมที่ประเทศไทยนํามาประกาศใชนั้น
เหมือนกับที่ทาง ISO  ไดประกาศใชทุกประการ   แนวคิดหลักก็เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย
ไดรับการรับรองวามีระบบการบริหารงานองคกรที่มีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ และสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

อนุกรมมาตรฐาน ISO9000 ที่ประกาศใชเมื่อป  2537 ไดกําหนดมาตรฐานไวสองกลุม คือ 
1. กลุมมาตรฐานขอกําหนดเพื่อขอการรับรอง  ไดแก 

i. ISO 9001  มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ  สําหรับใชกับองคกร
ที่มีการดําเนินงานตั้งแตการออกแบบ  การผลิต  การติดตั้ง และการ
บริการ 

ii. ISO 9002  มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ สําหรับใชกับองคกร
ที่มีความรับผิดชอบตั้งแตการผลิต การติดตั้ง และ การบริการ 

iii. ISO 9003  มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ สําหรับใชกับองคกร
ที่มีความรับผิดขอบเฉพาะการตรวจและการทดสอบขั้นสุดทาย 

2. กลุมมาตรฐานขอแนะนํา เพื่อสนับสนุนการนํามาตรฐานไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด  มีมาตรฐานหลักสองฉบับคือ 

i. ISO 9000 แนวทางการเลือกและใชมาตรฐานในอนุกรม ISO9000 
ii. ISO 9004 ขอแนะนํา ในการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพเพื่อให

หนวยงานผูใชมาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สําหรับอนุกรมมาตรฐาน ISO9000 ที่ประกาศใชในป 2000 นั้น  เรียกวา ISO9000:2000 

ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 3 ฉบับ ไดแก 
1. ISO 9000  ระบบการบริหารงานคุณภาพ – หลักการพื้นฐานและคําศัพท 
2. ISO 9001  ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ขอกําหนด 



3. ISO 9004  ระบบการบริหารงานคุณภาพ – แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะขององค
กร 

ในการปรับปรุงอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 นี้ ทางองคการ ISO  ไดกําหนดวาองคกรที่
จัดทําระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ฉบับป 1994 ยังสามารถขอรับการรับรองไดจน
กระทั่งถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2546  หลังจากนั้นองคกรจะตองเปลี่ยนไปใชอนุกรมมาตรฐาน ISO 
9000:2000 

ปจจุบันนี้องคการ หนวยงาน และ บริษัทจํานวนมากสนใจปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของตนตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 นี้   ดังที่เราไดเห็นประกาศรับรองมาตรฐาน ISO 
9000 ติดโฆษณาอยูตามหนวยงานและสถานประกอบการเหลานี้    

แมวาอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 จะไมไดจัดทําขึ้นเพื่อใชกับงานดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศโดยเฉพาะ   แตหนวยงานที่ทํางานทางดานนี้ก็อาจจะใชอนุกรมมาตรฐานนี้ในการกํากับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของตนเองได   อาทิ  บริษัทผูออกแบบและผลิตฮารดแวรอาจสนใจใช
อนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 และ 9002  สําหรับรับรองมาตรฐานคุณภาพในการออกแบบและผลิต
สินคาของตนก็ได   หรือ บริษัทซอฟตแวรอาจจะใชอนุกรมมาตรฐาน ISO 9003 สําหรับรับรองมาตร
ฐานคุณภาพในการใหบริการซอฟตแวรของตนก็ได 

 
2.  การจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 
 

การพัฒนามาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนั้นตองกลาววาเปนไปคอนขางชา  
สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องใหมที่กาวหนาและแตกตางไปจาก
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จนทําใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทยไมตระหนักถึงผลกระทบ
ของมาตรฐานเหลานี้ในชวงแรก ๆ  และทําใหมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยมีคอนขาง
นอยกวามาตรฐานที่ใชกันอยูในระดับนานาชาติ 

ประเทศไทยเริ่มมีคอมพิวเตอรใชมาตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2504    ตอจากนั้นเปนตนมา
คอมพิวเตอรก็เริ่มไดรับความนิยมแพรหลายออกไปมากขึ้น    ในระยะแรกเครื่องคอมพิวเตอรเหลานี้
ทํางานไดแตเฉพาะเปนภาษาอังกฤษเทานั้น   แตเมื่อหนวยงานที่ใชคอมพิวเตอรจําเปนตองจัดทําราย
งานและเอกสารเปนภาษาไทยตามระเบียบและกฎหมายไทย   บริษัทผูผลิตและจําหนายคอมพิวเตอรก็
เร่ิมคิดดัดแปลงใหคอมพิวเตอรทํางานและแสดงภาษาไทยได     



บริษัทแรกที่สนใจดานนี้ก็คือบริษัทไอบีเอ็มซ่ึงไดคิดประดิษฐรหัสอักขระภาษาไทยขึ้นใช
กับเครื่องคอมพิวเตอรที่บริษัทจัดจําหนาย   ในชวงนั้นบริษัทไอบีเอ็มใชรหัสอักขระภาษาอังกฤษที่ตน
เองคิดขึ้นคือรหัส EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Code)  ดังนั้นบริษัทไอบีเอ็มจึง
ขยายรหัสนี้ใหรองรับภาษาไทยดวย    ในระยะนั้นบริษัทคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ บางรายก็นํารหัสนี้ไปใช
ดวยเพราะตองการใหสามารถสงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนมายังเครื่องคอมพิวเตอรของ
ไอบีเอ็มดวย 

หลังจากที่มีการประดิษฐคิดคนคอมพิวเตอรสวนบุคคลราคายอมเยาออกมาจําหนายจนได
รับความสนใจแพรหลายแลว   ความตองการใหคอมพิวเตอรสวนบุคคลทํางานกับภาษาไทยไดก็เร่ิมขึ้น   
คอมพิวเตอรสวนบุคคลนั้นใชรหัสอักขระแอสกี  (ASCII หรือ American Standard Code for 
Information Interchange)  ดังนั้นจึงใชรหัสแบบเดียวกับที่บริษัทไอบีเอ็มเคยคิดคนไมได  ดวยเหตุนี้
เองจึงมีหนวยงานและบริษัทตาง ๆ พัฒนารหัสอักขระภาษาไทยออกมาอีกหลายรายดวยกัน เชนอาจารย
กลุมหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดเปนผูกําหนดอักขระภาษาไทยที่ใช
งานไดดีและเปนที่ยอมรับกันมากชุดหนึ่งซ่ึงแมแตบริษัทไอบีเอ็มก็ยอมรับไปใชในเครื่องพีซีของตน   
การมีรหัสภาษาไทยจํานวนหลายชุดนี้ไดสรางความสับสนใหแกผูใชมาก  เพราะเมื่อเลือกใชเครื่องพีซี
ที่ใชรหัสอักขระของผูใดก็จะมีปญหาไมสามารถใชรหัสนั้นกับเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ได  อีกนัยหนึ่ง
ก็คือไมสามารถใชคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งพิมพเอกสารบรรจุลงบนแผนดิสเก็ตตแลวนําไปใชกับ
คอมพิวเตอรยี่หออ่ืนได    

สมอ. ไดรับทราบปญหาเรื่องการใชรหัสอักขระนี้  ดังนั้นจึงไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนารหัสอักขระภาษาไทยแบบตาง ๆ มาประชุมหารือ  เพื่อกําหนดมาตรฐานอักขระภาษาไทยขึ้นโดย
พยายามใหเปนมาตรฐานที่เปนกลางไมเอนเอียงไปหารหัสอักขระของผูใด    รหัสชุดนี้ไดประกาศให
เปนมาตรฐานรหัสอักขระไทยที่ใชกับคอมพิวเตอร มอก. 620 - 2533 

หลังจากไดมีการประกาศมาตรฐานรหัสอักขระภาษาไทยแลว   ปรากฏวาตองใชเวลาอีก
ระยะหนึ่งกวาจะเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  ทั้งนี้เพราะในชวงนั้นไดมีการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
ใชกับรหัสอักขระภาษาไทยแบบอื่นออกมาใชเปนจํานวนมากแลว   ปจจุบันนี้นายินดีที่คอมพิวเตอรทั้ง
หลายลวนยอมรับใชมาตรฐานรหัสอักขระภาษาไทย มอก. 620 -2533 โดยทั่วกันแลว 

การจัดทํามาตรฐานดานคอมพิวเตอรนั้น    สมอ. ไดตั้งกรรมการวิชาการ กว. 536 ขึ้นเพื่อ
พิจารณาจัดทํามาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอร   จนถึงปจจุบันนี้สมอ. ไดพิจารณาจัดทํา
มาตรฐานสําคัญ ๆ ขึ้นหลายอยางดวยกัน  อาทิ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ตําแหนง



แปนพิมพ มอก. 820 – 2538 และ  มาตรฐานอักขระวิธีสําหรับคอมพิวเตอร  มอก. 1566 - 2541 ฯลฯ 
  

 
 

ในขณะที่ สมอ. เร่ิมมีรหัสอักขระมาตรฐานภาษาไทย มอก. 620 – 2533 ซ่ึงเปนรหัส
ขนาด 8 บิตนั้น   นักวิชาการคอมพิวเตอรทางตะวันตกก็ไดพิจารณาเห็นวาคอมพิวเตอรจะกาวหนามาก
ขึ้น  รหัสขนาด 8 บิตไมเพียงพอที่จะแสดงอักขระของภาษาตาง ๆ ทั่วโลกไดพรอมกัน  ดังนั้นจึงได
เสนอใหกําหนดรหัสอักขระขนาด 16 บิต และ 32 บิตดวย  ทั้งนี้เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถแสดง
อักขระของภาษาตาง ๆ ทั่วโลกไดครบถวน    รหัสอักขระขนาด 8 บิตนั้นสามารถแสดงอักขระและ
สัญลักษณตาง ๆ ไดเพียง  256 ตัวเทานั้น  แตถาหากใชรหัสขนาด 16 บิต จะแสดงไดถึง 65536  ตัว  
ดังนั้นจึงนาจะพอเพียงที่จะใชแสดงอักขระและสัญลักษณของภาษาตาง ๆ ไดตามที่ตองการ   นักวิชา
การกลุมนี้ไดเสนอรหัสขนาด 16 บิตที่เรียกกันอยางกวางขวางวายูนิโคด  (Unicode)  รหัสชุดนี้ไดมี
บริษัทเอกชนหลายแหงรวมทั้ง บริษัทไมโครซอฟตดวยนําไปดัดแปลงใชกับซอฟตแวรระบบของตน
เอง 

มาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมได
จัดทําขึ้นยังมีอีกมาก   ตัวอยางที่นาสนใจไดแก 

• มาตรฐานการกําหนดตําแหนงอักขระไทยบนแผงแปนพิมพคอมพิวเตอร  มอก. 
820-2538  เปนมาตรฐานที่กําหนดตําแหนงอักขระไทยบนแผงแปนพิมพ
คอมพิวเตอรเพิ่มเติมจากมาตรฐานเลขที่ มอก. 820-2531 ที่ไดกําหนดไวกอนแลว  
มาตรฐานฉบับใหมแตกตางไปจากเดิมตรงที่มีการกําหนดใหใชอักขระ ฃ และ ฅ 
เพิ่มเติมขึ้นแมวาเราแทบจะไมไดใชอักขระทั้งสองนี้แลวก็ตาม 

• มาตรฐานสัญลักษณรหัสแทงสําหรับแสดงขอมูลสินคา  มอก. 1175-2536 เปน
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นตามแนวทางมาตรฐานของสมาคมกําหนดหมายเลขสินคา
นานาชาติ (International Article Numbering Association)    รหัสแทง 
(barcode)  นั้นมีความจําเปนมากสําหรับการกําหนดและแสดงขอมูลสินคา  และ
ใชในขั้นตอนตาง ๆ ทั้งในโรงงาน   การคงคลังของสินคา  และการซื้อขาย  ดังที่
เราไดพบเห็นวาปจจุบันนี้สินคาตาง ๆ ลวนแตพิมพรหัสแทงติดไวกับหีบหอหรือ
บรรจุภัณฑแทบทั้งส้ิน 



• มาตรฐานบัตรชี้บงลักษณะเฉพาะตัว (Identification Cards)   สํานักงานมาตร
ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับบัตรชี้บงลักษณะเฉพาะ
ตัวเอาไวหลายมาตรฐานดวยกัน   อาทิ  มาตรฐาน มอก. 1580-2541 ใชกําหนด
ลักษณะสมบัติทางกายภาพของบัตร  โดยรวมถึงวัตถุที่ใชทําบัตร  การสราง  
ลักษณะสมบัติ และ มิติ ของบัตร 3 ขนาด   และมาตรฐาน มอก. 1581-2541  ใช
กําหนดบัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงดานการเงิน (Financial Transaction 
Cards)  เปนมาตรฐานที่กําหนดรายละเอียดของการบันทึกขอมูลบนบัตร 

� มาตรฐานบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  
(Information Technology Equipment: Radio Disturbance Limits)  เลขที่ 
มอก. 1956-2542  ใชสําหรับกําหนด  ระดับสัญญาณรบกวนวิทยุของบริภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนแบบเดียวกัน  กําหนดขีดจํากัดของสัญญาณรบกวน 
อธิบายวิธีการวัดและกําหนดภาวะการทํางานและการตีความผลการทดสอบให
เปนมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน 

 
  
การจัดทํามาตรฐานดานคอมพิวเตอรของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้ง  ในการ

พัฒนารหัสอักขระมาตรฐานภาษาไทย และ แปนพิมพนั้น  สมอ. ไดเชิญผูเชี่ยวชาญเขามาประชุมแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และชวยกันพิจารณาหาขอสรุปที่ดีที่สุด   การดําเนินการเชนนี้กวาจะไดขอสรุปที่
เปนรางมาตรฐานไดก็อาจจะตองประชุมกันหลายสิบครั้ง   เมื่อไดรางมาตรฐานแลว คณะกรรมการวิชา
การซึ่งเปนผูจัดประชุมก็จะตองนําเรื่องเสนอตอที่ประชุมใหญของสํานักงานเพื่อรับรองใหเปนมาตร
ฐาน   และสุดทายก็ตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการเห็นชอบ แลวนําลงประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา 

ตอมามีนักวิชาการและสถาบันวิชาการหลายกลุมเห็นวาประเทศไทยควรมีมาตรฐานใน
ดานตาง ๆ อีกมาก  จึงไดมีการรวมกลุมกันเปนกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานในดานที่ตนเห็นวา
สําคัญขึ้น   เมื่อไดขอสรุปเปนรางแลวก็นําเสนอตอ คณะกรรมการวิชาการของสมอ. ใหพิจารณา และ
หากเห็นพองดวยก็นําเสนอตอที่ประชุมใหญของสมอ.ตอไป 

ปจจุบันนี้ สมอ. ตระหนักดีวาไมสามารถใชวิธีเดิมในการพัฒนามาตรฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี  ดังนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบมาพิจารณามาตร
ฐานที่ทางองคการ ISO ประกาศวามีมาตรฐานใดบางที่เหมาะสม   หากเห็นวานาจะประกาศใหเปน



มาตรฐานของไทยได  ก็จะนํามาประกาศใชเปนมาตรฐานของไทยดวย   ยกตัวอยางเชน มาตรฐานบัตร
ช้ีบงลักษณะเฉพาะตัวที่กลาวถึงขางตนนั้นเปนมาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยวิธีนี้    อยางไรก็ตามการใช
วิธีนํามาตรฐานสากลมาใชเลยนั้นอาจจะยังไมเหมาะสมก็ได  เพราะการนํามาใชทันทีอาจจะทําใหเกิด
ปญหาที่ไมคาดคิดได จําเปนจะตองมีการศึกษามาตรฐานสากลอยางละเอียด   ศึกษาผลกระทบ  ตรวจ
สอบวามาตรฐานสากลนั้นจะขัดแยงตอระเบียบปฏิบัติของไทยบางหรือไม   นอกจากนั้นยังจะตองวาง
แผนการฝกอบรมหรือเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ เขาใจมาตรฐานสากลที่จะยอมรับมาใชดวย 

การมีมาตรฐานในดานไอซีทีใหครบเทาที่จําเปนมีความสําคัญมาก   ผูเขียนเคยถามนัก
มาตรฐานชาวญี่ปุนวาเขามีมาตรฐานไอซีทีจํานวนกี่เร่ือง   คําตอบก็คือประมาณ 300 เร่ือง  แตเวลานี้
มาตรฐานไอซีทีของไทยมีประมาณสี่สิบเรื่องเทานั้น   ยังอยูหางไกลจากจํานวนที่จําเปนมาก   การที่จะ
จัดทํามาตรฐานตางๆ ใหครบเพื่อใหไทยมีความสามารถในดานอุตสาหกรรมระดับสากลไดนั้น  จําเปน
ที่เราจะตองมีนักวิชาการดานมาตรฐานมากขึ้น   นาเสียดายที่ไทยเองก็ยังขาดอาจารยที่เชี่ยวชาญทาง
ดานมาตรฐาน  และไมมีการเปดหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานตาง ๆ ขึ้น   แตถึงเปดหลักสูตรก็ยังมีปญหา
ตอมาวา  ใครจะรับบัณฑิตทางดานนี้ไปทํางาน  และจะไปทํางานอะไร 

ชวยกันคิดหนอยเถอะครับ  วาเราจะพัฒนางานมาตรฐานดานไอซีทีไดอยางไร 
 
 
 
 
 


