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ปีที่ 5 ฉบับที่ 50  
กันยายน 2555 

ปีที่ 5 ฉบับที ่50  เดือน กันยายน 

 

โปรดส่งข้อคิดเห็น ค าแนะน าหรือค าถามที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสาร 02-2017429 
หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณาแจ้งที่ blpd@dss.go.th  ข้อมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 
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สวสัดคีะ่ ทา่นสมาชกิทุกท่าน  

 พศ.สาร ได้ด าเนินมาเป็นฉบบัท่ี 50 แล้ว ส านักฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาและปรับปรุงการผลิต พศ.สาร 

ให้เป็นแหล่งความรู้และช่องทางการติดต่อกับผู้เข้าอบรมของส านักฯ ให้มากขึ้น นอกจากนี้ส านักฯ ได้เพิ่ม

บทความเปิดประตูสู่อาเซียนมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 โดยหวังว่าจะเผยแพร่และให้ข่าวสารเพื่อเตรียม

ความพร้อมของท่านสู่ประชาคมอาเซียน หากท่านมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งได้ที่ blpd@dss.go.th  

หลกัสตูรฝกึอบรม ธนัวาคม 2555 
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2555         รับ 20 ท่าน 

Q003   การค านวณค่าสถิตสิ าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ              

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555         รับ 30 ท่าน 

C007 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร                                  

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2555         รับ 30 ท่าน 

B003 เทคนิคการเตรียมสารละลาย                                             

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555         รับ 30 ท่าน 

C001   ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ 

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555         รับ 30 ท่าน 

C004   การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์                   

สถานที่อบรม สถานที่อบรม  

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่   

http://blpd.dss.go.th/ 
ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร  

อีเมลอีเมล : blpd@dss.go.th 

โทรศัพท์โทรศัพท ์: 0 2201 7460   

โทรสารโทรสาร : 0 2201 7461 

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรม 

การประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
“ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร 

สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ”  
วันที่ 7 กันยายน 2555  

ณ ห้องบงกชรัตน์-เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ  
จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

mailto:blpd@dss.go.th
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/images/stories/event/training2012/planblpd2013.pdf
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ปัจจุบัน  การท างานใน
โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมจะต้องเกี่ยวข้องกับ
สารเคมีที่ เป็นอันตรายจ านวนมาก 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีการ ใช้ สารเคมี  จัดว่ า เป็นกลุ่ ม
แรงงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่
อาจเกิดข้ึนได้จากสารเคมี ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อ
สุขภาพของแรงงานเหล่านี้ จึงเป็น
เรื่องท่ีจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง 

ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม ฉบับที่  4439 พ.ศ. 
2555  เ รื่ อ ง  ก า หนดมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมิน
ความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ราชกิจจานุ เบกษา 21 กันยายน 
2555 เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 146 ง 
ไ ด้ ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
ผลิ ตภัณฑ์ อุตส าหกรรม ใน เ รื่ อ ง
ดังกล่าวไว้ อันประกอบด้วย ขอบข่าย
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพไว้ 
2 ประเภท ได้แก่ การประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ และการ
ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิง
คุณภาพ โดยมีการระบุขั้นตอนการ
ประเมินและบทนิยามต่างๆ รวมถึง
หลักการประเมินความเสี่ ยงด้าน
สารเคมีโดยให้แนวทางไว้ 4 ขั้นตอน 

ได้แก่  
  การระบุว่าเป็นสารเคมีอันตราย  
  การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ  
  การประเมินการสัมผัส 
  การระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยง 
    ในประกาศดังกล่าวได้มีการระบุ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมี
อั น ต ร ายซึ่ ง ไ ด้ รั บห รื อ สั ม ผั ส ใ น
ช่องทางต่างๆ เช่น ระคายเคือง ขาด
ออกซิเจน มึนเมา หมดสติ พังผืดที่
ปอด มะเร็ง ผลกระทบต่อระบบต่างๆ 
หรือความผิดปกติในทารก เป็นต้น 
ตัวอย่างสารเคมีอันตราย เช่น เบนซีน 
โทลูอีน ไซลีน เมอร์แคบเทน เคอร์โร
ซีน และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
ส าหรับมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ตามมาตรฐานฯ นั้น ในกรณีที่ความ
เสี่ ยงอยู่ ในระดับยอมรับได้  ก็ ไม่
จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุม แต่
หากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า จะต้อง
มีการ เฝ้ า ระวั ง  ท าการตรวจวั ด
ปริมาณการสัมผัส ตลอดจนจัดอบรม
ให้ความรู้พ้ืนฐาน หากความเสี่ยงอยู่
ในระดับปานกลาง สูง หรือสูงมาก 

จะต้องมีการควบคุมที่เหมาะสม เช่น 
การควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติงาน 
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม หรือ
กา รควบคุมด้ ว ยการ ใช้ อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือการ
หาทางเลือกใหม่ในการท างาน และ
ท้ายสุดคือการก าจัดแหล่งก าเนิด
อันตรายนั้นๆ ประกาศดังกล่าวนี้ 
ประกาศใช้ ณ วันที่  25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ตามเอกสารอ้างอิง 
 
เอกสารอ้างอิง 
ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ประกาศ
กระทรวง อุตสาหกรรม . ฉบับที่ 
4439., พ.ศ. 2555. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การ
ประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อ
สุ ขภ าพผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา.  
21 กันยายน 2555. เล่มที่ 129 ตอน
พิเศษ 146 ง. 
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การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ 

ปวีณา  เครือนิล : paweena@dss.go.th 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/146/12.PDF
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mailto:paweena@dss.go.th?subject=การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ


 สืบเนื่อง จากที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจาก
การสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากรในจังหวัดระยอง ตรวจหาปริมาณตะกั่ว ในตัวอย่าง

เลือดเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ อ.บ้านค่าย อ.บ้านฉาง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา ผลการศึกษาพบว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ใน
เลือดสูง และกรมควบคุมมลพิษ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจหาสาเหตุการปนเปื้อนของสภาวะแวดล้อมและพบว่าสารตะกั่วนั้นมาจากสี
ทาอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก สีน้้ามันที่ทารั้วของโรงเรียน  ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 กนัยายน 2555 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) จงึ
ได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง จานโลหะเคลือบจากโรงเรียน ถ้วยน้ าโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม สีไม้ ไพ่ยูกิ สีเคลือบจากเสาของ
อาคาร โต๊ะหิน และสีเคลือบจากเครื่องเล่นสนามประเภทต่างๆ ในสนามเด็กเล่น น ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพ่ือน าผล
การทดสอบเสนอผู้เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการดูแลนักเรียนหรือชุมชนต่อไป 

 คณะท างานแบ่งตัวอย่างที่สุ่มมาออกเป็น 3 ประเภท และเลือกใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน เพ่ือหาปริมาณตะกั่วตาม
ลักษณะประเภทของตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ยังทดสอบหาปริมาณโลหะหนักตัวอื่นๆ เช่น โครเมียม แคดเมียม สารหนู ปรอท พลวง  
  

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลตรวจสอบ
หาการปนเปื้อนสารตะก่ัว จากตัวอย่างที่เก็บมาจากโรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จ านวน 15 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ภาชนะ เช่น จานสังกะสีเคลือบ แก้วน้ าสแตนเลส  ของเล่น เช่น ไพ่ยูกิ ทั้งแบบกระดาษและพลาสติก และ
สีเคลือบ สีทา เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น พบว่า ภาชนะ และของเล่น ปนเปื้อนสารตะกั่วน้อย แต่สีเคลือบเครื่องเล่น 
โดยเฉพาะตัวอย่างที่เก็บมาทั้ง สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีตะกั่วปนเปื้อนปริมาณ 470 ถึง 5,100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง
สูงกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องมีค่าไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงสรุปได้ว่า ตัวอย่างสี
ที่น ามาทดสอบไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้มีโลหะหนักปนเปื้อนในปริมาณมาก เมื่อใช้สีเหล่านี้ไปนาน ๆ จะเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีพบการปนเปื้อนสารตะก่ัวในเลือดของนักเรียน  
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กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความร่วมมือแก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เพื่อร่วมหาสาเหตุปริมาณตะกั่วในเลือดของนักเรียนที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ประเภทตัวอย่าง วิธีทดสอบ 

1.ภาชนะสัมผสัอาหารประเภทโลหะ
เคลือบ และโลหะเหล็กกล้าไร้สนมิ 

มอก. 835-2531 : ภาชนะโลหะเคลือบส าหรับใช้ในครัวเรือน อ้างองิวิธีทดสอบตาม มอก. 
32-2546 : วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก  ภาชนะเซรามิก
แก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร   

2. ของเล่น มอก. 685 -2540 : ของเล่น  เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิธีวิเคราะห์ อ้างอิงวิธีทดสอบ ISO 
8124-3 2010 Safety of toys-Part3 : Migration of certain elements 

3.สีเคลือบ มอก. 685 -2540 : ของเล่น  เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิธีวิเคราะห์ อ้างอิงวิธีทดสอบ ISO 
8124-3 2010 Safety of toys-Part3 : Migration of certain elements 
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  ทั้งนี้  กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท าสรุปข้อมูลผลการทดสอบ ส่งให้สาธารณสุขจังหวัดระยอง เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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การตรวจสอบไพ่ยูกิด้วย 
เคร่ือง Portable XRF 

การเก็บตัวอย่างสีเขียวท่ีเสาโรงอาหาร  

การเก็บตัวอย่างสีเคลือบคละสีบนชิงช้า  
สนามเด็กเลน่อนุบาล  
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เคล็ดลับการเรียน : เกง่เรียน เก่งงาน ด้วยซอฟต์แวร์ Mind Map 

ดลยา  สุขปิติ : dollaya@dss.go.th 

ในบรรดาเครื่องมือพัฒนาความคิดทั้งหลายในโลก  
มายด์แม็พ (Mind Map)       เป็นเครื่องมือที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดและใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว มายด์แม็พ เป็น
เทคนิคในการเขียนหรือจดบันทึกที่แตกต่างจากการเขียน
โดยปกติของเรา โดยเขียนหัวข้อที่กลางหน้ากระดาษ 
จากนั้นลากเส้นหรือกิ่งออกจากหัวข้อโดยเขียนค าสั้น ๆ บน
กิ่ง แล้วแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ เหมือนกับต้นไม้ 

จุดเด่นของ มายด์แม็พ คือ เน้นการใช้ค าส าคัญ  
รูป ภาพวาด สัญลักษณ์ และสีในการเขียน เพ่ือช่วยกระตุ้น
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยความจ า ท าให้เห็นทั้ง
ภาพรวมและภาพย่อยในเวลาเดียวกัน ดังนั้น มายด์แม็พ จึง
ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถาบันการศึกษา เพราะมายด์แม็พช่วยท าให้นักเรียน
สามารถจดสรุปเนื้อหาหรือต าราเรียนได้ในกระดาษไม่กี่
แผ่น และสามารถทบทวนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แทนที่
จะต้องอ่านหนังสือทั้งเล่ม แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า  
มายด์แม็พเหมาะกับนักเรียนเท่านั้น เพราะ มายด์แม็พ 
สามารถน ามาใช้ในการท างานได้มากมาย เช่น การระดม

สมอง การหาความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การน าเสนอ
เป้าหมายชีวิต การบริหารโครงการ เป็นต้น ตัวอย่าง มายด์
แม็พที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ทุกครั้งที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศ จะมีการเขียนมายด์แม็พ สรุปรายการสิ่งของที่
จะติดตัวไป ท าให้ไม่หลงลืม เขียนมายด์แม็พ เพ่ือวางโครงร่าง
ในการเขียนบทความ เขียนมายด์แม็พ สรุปสิ่งที่จะต้องท า
ในแต่ละวันหรือสัปดาห์  

อย่างไรก็ตาม การเขียนมายด์แม็พบนกระดาษอาจ
ไม่สะดวกนัก เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงแก้ไขท าได้ยาก ใน
ปัจจุบันจึงมีซอฟต์แวร์มายด์แม็พมากมาย เพ่ือช่วยท าให้
เขียนมายด์แม็พบนคอมพิวเตอร์ได้สะดวก ซอฟต์แวร์ 
มายด์แม็พที่มีชื่อเสียงและนิยมใช้ ได้แก่  

iMindMap และ Mind Manager iMindMap 
เป็นซอฟต์แวร์มายด์แม็พ ของคุณโทนี บูซาน ผู้คิดค้น
หลักการมายด์แม็พ โดยตรง iMindMap เวอร์ชั่นล่าสุด คือ 
เวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นพื้นฐานใช้ได้ฟรี
ตลอดไปจากเว็บไซต์ thinkbuzan.com  

Mind Manager เวอร์ชั่นล่าสุดคือ เวอร์ชั่น 2012  

ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=384426  

mailto:dollaya@dss.go.th?subject=เคล็ดลับการเรียน%20:%20เก่งเรียน%20เก่งงาน%20ด้วยซอฟต์แวร์%20Mind%20Map
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=384426
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สามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองได้จากเว็บไซต์ 
www.mindjet.com  
 ซอฟต์แวร์มายด์แม็พ ส่วนใหญ่มีความสามารถ
คล้ายกันเช่น สามารถแปลงเป็นรูปแบบแฟ้ม JPG หรือ GIF 
ท าให้เราน ามาใส่ในสไลด์พาวเวอร์พอยต์ได้ สามารถแปลง
มายด์แม็พที่เขียนเป็นเวิร์ดหรือพาวเวอร์พอยต์ได้ มีคลิป
อาร์ตหรือรูปภาพมากมาย สามารถก าหนดสีต่าง ๆ แก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว และมีความสามารถอ่ืนๆ อีกมากมาย คน
จ านวนมากจึงนิยมใช้ซอฟต์แวร์มายด์แม็พในการท างาน 
เพราะสามารถท างานหลายอย่างได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
ตัวอย่างเช่น มายด์แม็พในบทความนี้เป็นรายการสิ่งของ
บางส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเขียนด้วย
โปรแกรม iMindMap  
 นอกจากซอฟต์แวร์มายด์แม็พบนพีซีหรอืเครื่องแมค
แล้ว ก็ยังมีแอปมายด์แม็พบนไอแพดและไอโฟนมากมายที่
แจกจ่ายฟรีและจ าหน่าย รวมทั้งในแทบเล็ตที่ใช้แอนดรอยด์
ด้วย ซึ่งการเขียนมายด์แม็พบนไอแพดและให้ความรู้สึก

เหมือนเขียนบนกระดาษ เพราะใช้นิ้วหรือปากกาลาก 
แทนที่จะใช้เมาส์ ถ้าใครมีแท็บเล็ตก็สามารถลองติดตั้งแอป
มายด์แม็พมาใช้งานได้เช่นกัน 
 บิล เกตส์ เคยกล่าวในนิตยสารนิวสวีคว่า “พวกเรา
อยู่ในยุคประชาธิปไตยของข้อมูล ถึงแม้ว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ข้อมูลไปอย่างมาก แต่เรายังไม่ได้ท าอย่างเดียวกันกับ
องค์ความรู้ เมื่อซอฟต์แวร์ฉลาดมากขึ้นในเรื่องวิธีการคิด
และการท างานของมนุษย์ มันจะช่วยสังเคราะห์และจัดการ
ความรู้ด้วยซอฟต์แวร์มายด์แม็พยุคใหม่ สามารถใช้เป็น 
“กระดานชนวนดิจิทัล” เพ่ือเชื่อมโยงและสังเคราะห์ไอเดีย
และข้อมูล เพ่ือน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในที่สุด” ดังนั้น 
ลองใช้ซอฟต์แวร์มายด์แม็พเชื่อมโยงความรู้ของตัวเองดู 
อาจประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ 
อ้างอิง จาก  
ขอบคุณข้อมูล เคล็ดลับการเรียน จาก เดลินิวส์ออนไลน์ 
อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ภาพจาก http://c665149.r49.cf2.rackcdn.com/images/support/gallery/galleryimages/maps/Business4.png 

http://www.mindjet.com
http://c665149.r49.cf2.rackcdn.com/images/support/gallery/galleryimages/maps/Business4.png
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หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

ปัทมา  นพรัตน์ : nopparat@dss.go.th 

 ความไม่แน่นอนในการวัด (uncertainty of measurement)    ค่าความไม่แน่นอนของการวัด
เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบกับผลการวัดเพ่ือแสดงถึงความคาดหมายว่าค่าจริง (true value) ของปริมาณที่ท าการวัด 
(measurand) นั้นอยู่ในช่วงใด ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่มีความจ าเป็นที่ต้องประกอบอยู่กับผลการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้องการน าผลการวัดไปประกอบการตัดสินเกณฑ์คุณภาพต่างๆ ว่าสินค้า หรือปริมาณที่ท าการวัดนั้นมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งท าให้ผู้รายงานและผู้ใช้ผลการวัดมีความมั่นใจ และเป็นการยกระดับ
ผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ส านักได้พัฒนาหลักสูตรหลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดเป็นหลักสูตร e-learning 
 เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย  

1. ความส าคัญของค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
2. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
3. ขั้นตอนการประมาณค่าความไม่แน่นอน 
4. การรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

พศ. จะเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเดือน
พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.e-learning.dss.go.th  

 

mailto:nopparat@dss.go.th?subject=หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
http://www.e-learning.dss.go.th
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การใช้ภาษาอังกฤษ กับ อนาคตของไทยในอาเซียน 

อารีย์  คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th 

กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language 
of ASEAN shall be English” | “ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน 
คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายของบทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาของอาเซียนส าหรับการท างานร่วมกันนั้นมีความหมายไปถึงทุก
ส่วนของประชาคมอาเซียน ซึ่งไม่เฉพาะข้าราชการ หรือนักธุรกิจแต่
หมายรวมถึงพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถิ่นของแต่ละชาติ 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส าหรับพลเมืองอาเซียน ในการ
สื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน เมื่ออาเซียน
ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจใหถ้่องแท้ตามความหมายของถ้อยค าว่าเป็น “ภาษา
ท างาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ “ท างานเกี่ยวกับอาเซียน”, “ท างานในอาเซียน”, ท างานร่วมกับเพ่ือนอาเซียน”, “มี
เครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน”, “มีเพ่ือนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเที่ยวใน
อาเซียน” สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จากบทความของ สมเกียรติ  อ่อนวิมล ที่  http://www.facebook.com/note.php?
note_id=268915969833799              

ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน e-learning ได้ 

อารีย์  คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th 

ไม่มี Class Catalog ใน Menu ครับ ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ต้องท าอย่างไรครับ?  
ตอบ 
 ท่านต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน หลังจากลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว ระบบจะท าการส่งอีเมลเพื่อยืนยันไป
ยังที่อยู่ตามอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านต้องตรวจสอบอีเมลของท่านว่ามีอีเมล elearning@dss.go.th 
ส่งมาหรือไม่ ให้ท่านคลิกลิงค์เพ่ือยืนยันการเป็นสมาชิก และท าการเข้าล็อกอินเข้าระบบ ท่านจะพบ Class Catalog ที่
เมนู จะสามารถลงทะเบียนได้ หากไม่พบอีเมลใน Inbox กรุณาตรวจสอบที่ Junk Mail หากท่านพบปัญหาในการยืนยัน
กรุณาติดต่อ 0 2201 7494-5 หรืออีเมล elearning@dss.go.th หรือที่ Message Box ของระบบ 
 ท่านสามารถศึกษาการสมัครเป็นสมาชิกและการลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งเงื่อนไขการเรียนได้ที่  
http://www.e-learning.dss.go.th ส่วน LEARNER MENU 

mailto:areet@dss.go.th?subject=การใช้ภาษาอังกฤษ%20กับ%20อนาคตของไทยในอาเซียน
http://www.facebook.com/note.php?note_id=268915969833799
http://www.facebook.com/note.php?note_id=268915969833799
mailto:areet@dss.go.th?subject=ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน%20e-learning%20ได้
mailto:http://www.e-learning.dss.go.th?subject=e-learning
mailto:elearning@dss.go.th
mailto:elearning@dss.go.th
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ที่ปรึกษา 

 นางจินตนา  ลีกิจวัฒนะ  

 นายอนุสิทธิ์  สุขม่วง 

บรรณาธิการ  

 นางอุมาพร  สุขม่วง  

กองบรรณาธิการ 

 นางสาวอรทัย  ลีลาพจนาพร  

 นางสาวปัทมา  นพรัตน์ 

 นางชุติมา  วิไลพันธ์ 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

ส านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Phone: 0 2201 7425 

Fax: 0 2201 7429 

mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
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