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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

ปที ่3 ฉบบัที ่35 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 

 

แนะนําหลกัสูตรฝกอบรม 
ความสอบกลบัไดของการวดั 

(Measurement Traceability) 
 

หองปฏิบัติการตองทําใหผลการวิเคราะหทดสอบมี
ความนาเช่ือถือ และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
สามารถเปรยีบเทียบผลกับหนวยงานอื่นได อานตอ.. 

 

  สวัสดีคะสมาชิก   พศ.สาร ทุกทาน สงกรานตปน้ีอากาศคอนขางแปรปรวน ขอใหทุกทานรักษา
สุขภาพจะไดเลนนํ้าสงกรานตอยางมีความสุข  และอยาลมืรดน้ําดําหัวขอพรจาก

ผูใหญเพ่ือความเปนศิริมงคลแกตัวเองนะคะ  หลังจากวันหยุดสงกรานต ทางสํานักฯ จะทําการสาํรวจความตองการฝกอบรม
เพ่ือจัดทําแผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2555  โดยจะสงแบบสํารวจทางไปรษณีย หรือสามารถดาวนโหลดแบบสํารวจไดที ่ 
http://blpd.dss.go.th เราจะไดจัดหลักสตูรฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทานคะ และขอความอนุเคราะหจาก
ทานกรอกแบบสํารวจแลวสงกลับมาทีส่ํานักฯ ดวยนะคะ  สอบถามรายละเอียดไดที่ 0-2201-7445 
 

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 
laddawan@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! 

 
@BLPD: เทคโนโลยี 3G และ 4G 
3G คือ Third Generation เปนเทคโนโลยี
การสื่อสารแบบผสมผสาน ที่มีการนําเสนอ
ขอมูลและเทคโนโลยีตางๆ เขาดวยกัน 
อานตอ.. 

 
สาระนารู: ทมี (TEAM) องคประกอบสู
ความสําเรจ็  

Together    : T คือ การรวมมือกัน 
Everyone    : E  คือ ทุกๆคน 
Accomplishment : A  คือ การบรรลผุล 
Mission        : M  คือ ภารกิจ 

อานตอ.. 
 
ขาววทิยาศาสตร: สารคด ี1 นาท ีกับ 
กรมวิทยาศาสตรบรกิาร (วศ.) ตอนที ่2 
วศ. ขอเชิญชมสารคดชีุด “1 นาทีกับ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ตอนที่ 2”  
ชมสารคดี.. 

 
ตอบคําถามวทิยาศาสตร:  
การสอบกลบัไดทางมาตรวทิยา  
เพ่ือใหไดการสอบกลับไดเชิงมาตรวิทยา
ของผลการวดัที่สมบูรณ หองปฏิบัติการควร
นํา วิธีการใดบางมาพิจารณา อานตอ.. 

http://blpd.dss.go.th
mailto:laddawan@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/story/clip_dss/
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ปท่ี 3 ฉบับท่ี 35  เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 

 

ขาวฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2554   

“ สารคด ี1 นาที กบั  
กรมวทิยาศาสตรบริการ (วศ.) ตอนที่ 2 ”  
   วศ. ขอเชิญชมสารคดี 1 นาที กับกรม
วิทยาศาสตรบรกิาร  
 ภาชนะเซรามิกปลอดภยั 

 คุณภาพเครื่องสําอางสมุนไพร 
 ปลอดภยักับการใชผลติภัณฑทําความ
สะอาดสุขภัณฑ 
 หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม 

 ภาชนะหุงตมเซรามิกเน้ือคอรเดียไรต 
ชมสารคด.ี. 

ขาววิทยาศาสตร 

กรมวิทยาศาสตรบริการ มอบประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเดนของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

ป 2554 
วันที่ 5 เมษายน 2554 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

@ BLPD : เทคโนโลยี 3G และ 4G                                                                by  Chutima  

 3G  คือ Third Generation เปนเทคโนโลยีการสื่อสารแบบผสมผสาน ที่มีการนําเสนอขอมูลและเทคโนโลยีตางๆ 
เขาดวยกัน เชน โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต กลองถายรูป 3G มีชองสัญญาณความถี่และความจุในการรับสง

ขอมูลที่มากกวา 2G ทําใหประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้ง
บริการระบบเสียงดีข้ึน พรอมทั้งสามารถใชบริการมัลติมีเดียไดเต็มที่และสมบูรณ
ข้ึน เชน บริการสงโทรสาร โทรศัพทตางประเทศ รับ-สงขอความที่มีขนาดใหญ 
ประชุมทางไกลผานหนาจออุปกรณสื่อสาร ดาวนโหลดเพลง ชมภาพยนตรแบบ
สั้นๆ  
 4G คือ Fourth Generation มีความเร็วเหนือกวา 3G มาก เปนเครือขาย
ไรสายความเร็วสูงชนิดพิเศษ หรือเปนเสนทางดวนสําหรับขอมูลที่ไมตองอาศัย
การลากสายเคเบิล โดยระบบเครือขายใหมน้ีจะสามารถใชงานไดแบบไรสาย 
รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมตอเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ (three-dimension) 
ระหวางผูใชโทรศัพทดวยกันเอง ใหบริการมัลติมีเดียในลักษณะที่สามารถโตตอบ
ได เชน อินเทอรเน็ตไรสาย และ เทเลคอนเฟอเรนซ สามารถใชงานไดทั่วโลก  
 จะเห็นไดวาในยุคการสื่อสารไรพรมแดนน้ัน คงมีความกาวหนาของ

เทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ถึงแมอาจจะไมจําเปนตองใช แตควรศึกษาเพ่ือเปนความรู ใหกาวทันตอโลกยุคใหมคะ 
 

ชุติมา   วิไลพันธ 
cwilaipu@dss.go.th 

I002  การใช UV-VIS Spectrophotometer  
        ในงานวิเคราะหทดสอบ 

5-8 ก.ค.2554 

C007  การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร 7-8 ก.ค.2554  

Q007  การจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ           
          ISO/IEC 17025  

11-12 ก.ค.2554 

B004  การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 13-14 ก.ค.2554 

เดือน กรกฎาคม 2554  

C005  การสอบเทียบเครื่องชัง่ 19-20 ก.ค.2554  

I007  การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของโลหะ 
         ดวยเทคนิคสปารกอิมิสชันสเปกโทรสโกป   

25-26 ก.ค.2554 

C008  การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวสิิเบิลสเปกโตร 
         โฟโตมิเตอร   

26-27 ก.ค.2554 

I006  การวิเคราะหโลหะหนักในนํ้า  28-29 ก.ค.2554 

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิม่เติม รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพทโทรศัพท 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร 0 2201 7461 

mailto:cwilaipu@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/story/clip_dss/
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
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ในยคุปจจบุนัการทํางานเปนทีมมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทาํใหงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  

TEAM 
Together     : T คือ การรวมมือกัน 
Everyone     : E คือ ทุกๆคน 
Accomplishment   : A คือ การบรรลผุล 
Mission      : M    คือ ภารกิจ 
 
กลาวโดยรวม ทีม จึงหมายถงึ การรวมมือกันของทกุคนเพื่อมุงสูการบรรลุผลสําเร็จของภารกิจทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
การสรางทมีทีมี่ประสิทธิภาพจะตองอาศยัองคประกอบหลายๆอยาง ดังน้ี 
 
 มีจุดมุงหมายที่แนชัดรวมกนั  สมาชิกทุกคนในทีมรับรูวาเปาหมายของทีมคืออะไร  เขาใจและรับผิดชอบหนาที่
ของตนเอง 
 มีบรรยากาศแหงความไววางใจกัน การทํางานเปนทีม ทุกๆคนในทมีควรมีความไววางใจกัน เพ่ือใหบรรยากาศใน
ทีมมีความอบอุน เปนบรรยากาศทีด่ี และนาทาํงานรวมกัน ใหความสําคัญซึง่กันและกัน และมีความเปนกันเอง 
 มีการส่ือสารทีด่ี การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานรวมกัน ตองมีการสื่อสารกันอยางเปดเผย  สมาชิกทุก
คนรับรูรวมกันอยางถูกตอง  
 มีการยอมรบัในปญหาที่หลีกเล่ียงไมได อยางสรางสรรค สมาชิกทุกคนตองรวมกันแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษอยางสรางสรรค หาทางออกที่เปนไปไดมากทีสุ่ด และไมกลาวโทษคนใดคนหน่ึงวาเปนคนผดิ 
 มีแนวปฏิบตัิทีชั่ดเจน ทีมงานควรมีระเบียบปฏิบัตทิี่ชดัเจน  สําหรับการตดัสินใจ การมอบหมายความรบัผิดชอบ 
และการจัดกิจกรรมตางๆ 
 มีผูนําที่เหมาะสม ผูนําจะตองมีความเปนธรรม มีสัมพันธภาพที่ดตีอสมาชกิทุกคนภายในทีม สามารถควบคุมความ
ขัดแยงภายในทีมได รวมทั้งการสื่อสารภายในทีมได 
 มีความสัมพันธที่แนนแฟนกบักลุมอื่นๆ  ทมีงานจะตองมคีวามสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ ทั้งที่เก่ียวของและไมเก่ียวของ 
และสามารถรวมงานกับทีมงานอ่ืนๆ ไดเปนอยางด ี

 
อางอิง 
http://isc.ru.ac.th/data/ED0000674.doc 
 

ปญญา  คําพยา 
kpanya@dss.go.th 

สาระนารู : ทีม (TEAM)  องคประกอบสูความสําเร็จ 

http://isc.ru.ac.th/data/ED0000674.doc
mailto:kpanya@dss.go.th
Administrator
logoiso
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แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : ความสอบกลับไดของการวัด (Measurement Traceability) 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

จาก ภาวะการแขงขันทางการคาในปจจุบัน สงผลใหสินคาที่ผลิตออกสูตลาดโลกจําเปนตองมีคุณภาพสูงใน
ระดับมาตรฐานสากล  และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันของคุณภาพสินคา ผลการวัดจากหองปฏิบัติการ ทั้งใน

เรื่องของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ  จึงถูกนํามาเปนขอมูลสําคัญ
อยางหน่ึงที่ชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิต และเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ   ดังน้ันหองปฏิบัติการตองทํา
ใหผลการวิเคราะหทดสอบมีความนาเชื่อถือ 
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถ
เปรียบเทียบผลกับหนวยงานอ่ืนได ซึ่งความ
สอบกลับไดเชิงมาตรวิทยาเปนสวนสําคัญที่
ทําใหผลการวัดนาเชื่อถือทั้งยังเปนขอกหนด
ในการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  สํานักพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตรบริการ เปดฝกอบรมหลักสูตร “ความสอบกลับไดของการวัด (Measurement Traceabil-

ity)” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554  โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องความสอบกลับไดของการ
วัดเชิงมาตรวิทยาและสามารถนําไปประยุกตใชในการวัดทางหองปฏิบัติการตอไป 
 
 ทานสามารถอานรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ิมเติม ไดที่  …  
 http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/q010.pdf 
 
 

ปวิน  งามเลิศ 
pawin@dss.go.th 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การสอบกลับไดทางมาตรวิทยา นพเกา  เอกอุน 
noppakao@dss.go.th 

ถามถามถาม เพื่อใหไดการสอบกลับไดเชิงมาตรวิทยาของผลการวดัที่สมบูรณ หองปฏิบัตกิารควรนํา วิธกีารใดบางมา
พิจารณา 

 
ตอบตอบตอบ   หองปฏิบัติการควรนําวิธีการดังตอไปน้ีมาพิจารณาหรือใชรวมกันตามความเหมาะสม 

1. การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด (calibration of measuring equipment) 
2. การวดัโดยใชวิธีปฐมภูมิ (measurement using primary method)   
3. การวดัโดยใชวัสดุอางอิงหรอืวัสดอุางองิรบัรองที่เปนสารบริสุทธิ ์(measurement using a pure  

substance reference  material/certified reference material )   
4. การวดัโดยใชวัสดุอางอิงหรอืวัสดอุางองิรบัรองที่มีเน้ือสารเดยีวกันหรอืใกลเคียงกบัตัวอยาง 

(measurement  on matrix reference  material/certified reference material)   
5. การวดัโดยใชวิธทีี่กาํหนดขัน้ตอนการปฏิบัติอยางละเอยีดและเปนทีย่อมรบั (measurement using  

an accepted, closely defined procedure)  

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
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