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สวสัดคีะ่ ทา่นสมาชกิทุกท่าน  

  เดือนตุลาคมเม่ือปีกลาย ชาว กทม. หวาดหวั่นขวัญผวากับการบุกของน้องน  า แทบท าให้หลายๆ
ส่วนของกรุงเทพมหานครกลับกลายเป็นเมืองบาดาล มีผลกระทบกับกิจกรรมหลายๆ อย่าง งานราชการบางแห่ง
ต้องหยุดไป  โรงเรียนต้องสั่งปิดเรียนเนื่องจากความไม่สะดวก และท าให้ต้องเพ่ิมช่วงเวลาของการเรียนการสอน
ชดเชย กิจกรรมฝึกอบรมของเราเองก็มีผลกระทบเช่นกัน บางหลักสูตรต้องเลื่อนหรือยกเลิก ปีนี ด้วยความหวั่น
เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมขึ นอีกจึงมีการเตรียมความพร้อมมากมาย รัฐบาลทุ่มงบประมาณจ านวนมากลงไปเพ่ือ
การป้องกัน โชคดีท่ีดินฟ้าอากาศปีนี ไม่หนักมากนัก แม้จะมีพายุไต้ฝุ่นมาเยี่ยมเยียนบ้างก็ไม่มีผลกระทบมากมาย 
จึงคิดว่ากิจกรรมฝึกอบรมจะสามารถด าเนินการไปได้ตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้ว่าช่วงนี ยังเป็นต้นปีงบประมาณและ
เราได้เพ่ิมจ านวนรอบของบางหลักสูตรก็ตาม ผู้สนใจทุกๆ ท่านอย่าได้นิ่งนอนใจนะค่ะ รีบสมัครและด าเนินการ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย เพ่ือให้มั่นใจว่าท่านได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรมที่มี
คุณภาพ เป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพของตัวท่านเองด้วยค่ะ  

สถำนที่อบรม  สถำนที่อบรม  อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
75/7 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  http://blpd.dss.go.th/ 
ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร อีเมลอีเมล : blpd@dss.go.th 

โทรศัพท์โทรศัพท์ : 0 2201 7460  โทรสารโทรสาร : 0 2201 7461 

ดาวน์โหลด
แผนฝึกอบรม 
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อโกลนีมำ ต้นไม้แห่งสีสรร 

อนุสิทธิ์  สุขม่วง : anusit@dss.go.th 

เป็นไม้ประดับที่มีทรงพุ่มที่สวยงาม ขนาดเลก็ กะทัดรัด 
ใบมีสีและลวดลายที่หลากหลาย อโกลนีมำ เป็นพืชที่ปลูกเลี ยงง่าย ไม่ค่อยมีโรคแมลงเข้าท าลายมากนัก สามารถเจริญ 
เติบโตได้ดี จึงเหมาะส าหรับผู้รักต้นไม้ แต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการชื่นชมต้นไม้ หรือดอกไม้ที่มี
สีสรร นอกเหนือจากสีเขียวๆอย่างเดียว สามารถปลูกและขยายพันธุ์ได้ง่าย ไม่เพียงแต่ความสวยงามของอโกลนีมาเท่านั น 
แต่ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีจึงเป็นเหมือนพืชที่ช่วยฟอกอากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อโกลนีมำ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีสีและลวดลายที่แตกต่างขยายกันออกไปมากมาย ท าให้เกิดการตั งชื่อใน
ลวดลายต่างๆที่เป็นมงคล ชื่อที่ได้ยินได้ฟังที่เป็นมงคลต่างๆ เช่น ต้นบัลลังก์เงิน  ต้นบัลลงัก์ทอง หรือที่แปลกแตกต่างไปเลย
ก็มี เช่น ต้นอิกคิวซัง เป็นต้น เนื่องจากการเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมสิริมงคล และให้โชคลาภแก่ผู้ปลูก   ท าให้อโกลนีมาได้รับ
ความนิยมในการน ามาประดับตกแต่งสวน อาคาร สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน  โรงแรม หรือ ห้างสรรพสินค้า กลายเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญประเภทหนึ่งของไทย   

 

อโกลนีมำ (Aglaonema) หรือ แก้วกำญจนำ 

mailto:anusit@dss.go.th?subject=อโกลนีมา%20ต้นไม้แห่งสีสรร


โดยมีพระราชด ารัสความว่า “ในยุโรปมีการจัดมหาวิทยาลัยเด็ก หลายแหล่ง
รวมกันเป็นเครือข่าย เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้ในเรื่องที่สงสัยจากผู้เชี่ยวชาญที่จะ
อธิบายความรู้ที่ถูกต้อง เด็กจากสหประเทศไทยเราได้แนวทางการจัด
มหาวิทยาลัยพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แตน่ ามาจัดเพราะส่วนที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ โดยมีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ส่งเสริม
สนับสนุนเป็นอย่างดี” 

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือจุดประกายความคิดให้เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและมีทัศนคติที่ดีในการทดลองวิทยาศาสตร์
ที่สนุกและมีความสุข เพื่อวางรากฐานระยะยาวให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ น โดย สวทช . 
ได้น ากิจกรรมทดลองจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเยอรมัน ไปทดลองและปรับใช้ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ พร้อมประสาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สสวท. โทรศัพท์ 0 2392 4021 และ สวทช. โทรศัพท์  0 2529 7100 ต่อ 77207  
 
ที่มำ :   
 http://www.nstda.or.th/news/9130-thailand-children-university  
 http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNICT5510300020002 
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โครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก ประเทศไทย 

นวพร  เลิศธำรำทัต : nawaporn@dss.go.th 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิด โครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธำนี เพื่อวำงรำกฐำนระยะยำวให้
ประเทศไทยมีบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

http://www.nstda.or.th/news/9130-thailand-children-university
http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNICT5510300020002
mailto:nawaporn@dss.go.th?subject=โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก%20ประเทศไทย
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กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ ์

วิภัทรำ วงศ์พยัคฆ์  : wipatthra@dss.go.th 

1. ต้องทรำบว่ำองค์กรของตนนั้น ณ 
ตอนนี้เป็นเช่นไร  
ผู้บริหารจะต้องรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อน

ขององค์กรตนเอง เพ่ือที่จะเสริมสร้างจุด
แข็งให้กลายเป็นความสามารถหลักท่ีโดดเด่น (distinctive 
competencies) ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีเรามีแต่คู่แข่งขันไม่มี ท า
ให้องค์กรของเราเหนอืองคก์รอ่ืนๆ และพยายามลดจดุอ่อนที่
องคก์รมอียู ่ เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ได้ดียิ่งขึ น นอกจากนี ผู้บริหารควรมองเห็นโอกาส หรือ
อุปสรรคที่จะเข้ามาสู่องค์กรของตน หากเป็นโอกาสที่ดีควร
รีบไขว้คว้า เพ่ือสร้างผลก าไรให้เพิ่มพูน แต่หากเป็น
อุปสรรค ก็ควรจะหาทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันเพ่ือลดความ
เสียหายให้เกิดขึ นน้อยที่สุด 

 

2. ต้องทรำบว่ำองค์กรของตนตั้งเป้ำหมำยไป อยู่ ณ 
จุดใด   

ในขั นตอนนี ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน การมี
เป้าหมาย ที่แน่นอนจะท าให้องค์กรสามารถก้าวเดินไปสู่
จุดหมายด้วยความมั่นคง  

 
 
 

3.ต้องทรำบว่ำจะไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงไร 
เมื่อทางองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คนในองค์กร 

ก็ต้องพยายามเดินไปให้ถึงเป้าหมาย โดยต้องมีการวางแผน
ใหช้ดั มีการก าหนดกลยุทธท์ั งกลยทุธร์ะดบัองค์กร ระดับ
ธรุกิจ ไปจนถงึกลยุทธร์ะดับปฏบิัตกิารเพื่อให้ทุกคนในองค์กร 
สามารถรู้ได้ว่าจะก้าวไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร  

 

4.กำรน ำแผนและกลยุทธ์ที่วำงไว้ไปปฏิบัติ 
เมื่อมีการวางแผนและกลยุทธ์อย่างรัดกุมแล้ว บุคคลใน

องค์กรควรจะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้วางไว้อย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้สิ่งที่วางไว้บรรลุผล 

 

5. กำรประเมินและควบคุม (ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง
ขั้นตอนที่ 4) 

เป็นการประเมินและควบคุมในทุกขั นตอนว่ามีความ
ถูกต้องและเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ โดยจะเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานจริง กับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะท าให้
ทราบว่าสิ่งที่องค์กรก าลังด าเนินการอยู่ประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพ่ือจะได้มีการ
ปรับปรุงวางแผนใหม่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ทันเวลา 

 

ในปจัจบุนักำรแขง่ขันทำงธรุกจิเริม่ทวีควำมรนุแรงเพิม่ขึ้น กำรที่องค์กรตำ่งๆจะประสบควำมส ำเรจ็ใน
สำขำของธุรกิจตนได้ จะต้องมีกระบวนกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ หลำยๆองค์กรจึงได้มีกำรน ำ

กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์เข้ำมำใช้ เพื่อช่วยพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้เพิ่ม
สูงข้ึน ซึ่งกระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สำมำรถกล่ำวโดยสรุปได้ดังนี้ 

mailto:wipatthra@dss.go.th?subject=กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์


BLPD Newsletter   ปีที่ 5 ฉบับที่ 51  เดือน ตุลำคม 2555 หน้า 6 

กำรสอบเทียบไมโครปิเปต  

ปัญญำ  ค ำพยำ : kpanya@dss.go.th 

 ปัจจุบัน ไมโครปิเปต นิยมใช้อย่างแพร่หลายมากขึ นในวงการวิทยาศาสตร์ เนื่องจากใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
และให้ผลที่เชื่อถือได้ ทั งนี ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบประสิทธิภาพไมโครปิเปตตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยผู้ปฏิบัติการต้องมี
ความรู้ทักษะในการใช้และตรวจประสิทธิภาพ เป็นการเฝ้าระวังความถูกต้องของปิเปต  
 ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้พัฒนา หลักสูตรการสอบเทียบไมโครปิเปต จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลทั่วไปโดยบรรจุ
ในแผนฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2556  

จัดอบรมครั งแรกระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 นี  เนื อหาหลักสูตรมี
หัวข้อฝึกอบรมประกอบด้วย 

 ความรู้ทั่วไป หลักการท างานของไมโครปิเปตเพ่ือการวัดและวิธีสอบเทียบ 
 ฝึกปฏิบัติการสอบเทียบไมโครปิเปต  
 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ Poston Pipette 
 การค านวณหาค่าความไม่แน่นอนเพ่ือใช้ในการสอบเทียบไมโครปิเปต   
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ท ำอย่ำงไรจึงจะมีงำนท ำเมื่อเปิด AEC  

นพเก้ำ  เอกอุ่น  : noppakao@dss.go.th 

“ท่ำนรู้จัก AEC หรือไม่ ?” ตอนนี ถ้า

กล่าวถึงค าว่า “ ASEAN Economic Community : AEC 
หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หลายๆ ท่านคงคุ้นหูกับ
ค านี  แต่หลายท่านอาจยังไม่รู้ทราบว่าเมื่อเปิด AEC ในปี 
พ.ศ. 2558 แล้วจะเกิดอะไรขึ น จะมีผลกระทบกับเรา
อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียนนั นมีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน 
เพ่ือรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงด้านเศรษฐกิจ ของ
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั ง 10 ประเทศ ซึ่งถ้ามองลึก
ลงไปในด้านเศรษฐกิจแล้ว การส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาด
และฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การ
ลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี นับเป็นเป้าหมาย
หนึ่งที่ส าคัญ 

1. วิศวกรรม  
2. การส ารวจ  
3. สถาปัตยกรรม  
4. แพทย์  
5. ทันตแพทย์ 
6. พยาบาล  
7. บัญชี  

 

ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพ มีหลักการคล้ายกัน คือ เปิด
ให้ผู้ท างานสาขาอาชีพนั นๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดจาก
การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม สามารถจดทะเบียนหรือ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั นๆ 
ด้วย  

ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนั น 
ถึงแม้ขณะนี ยังไม่มี MRA ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องก็ตาม 
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ยังเป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่ท าให้ผลงานน่าเชื่อถือ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการ และเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
ที่มำ :  
 http://www.cmemployment.org/newtopic/

pohots.asp?Po_noticeidpk=90 
 http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/

research/research_0356200611.pdf 
 http://moph-news.blogspot.com/2012/06/mra.html 
 

 

ภาพจาก http://www.9engineer.com/index.php?
m=article&a=show&article_id=2270 
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ไมโครปิเปต 

สมบัติ  คงวิทยำ : sombat@dss.go.th 

เครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรต้องได้รับกำรสอบเทียบท่ีเหมำะสม ก่อนน ำมำใช้งำนต้องท ำกำรทวนสอบ
หรือตรวจสอบประสิทธิภำพ อยำกทรำบว่ำ ไมโครปิเปต (Piston – Operated Volumetric Apparatus ,POVA) 
ที่ผ่ำนกำรสอบเทียบแล้ว ต้องทวนสอบหรือตรวจสอบประสิทธิภำพอย่ำงไร 

ตอบ 

 กรณีที่สอบเทียบไมโครปิเปตจำกหน่วยงำนภำยนอกและมีใบรับรองผลกำรสอบเทียบ ต้องทวนสอบ โดย
น ำข้อมูลจำกใบรับรองผลกำรสอบเทียบพร้อมค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวัด มำเปรียบเทียบกับข้อก ำหนด
คุณลักษณะของไมโครปิเปตที่มำจำกผู้ผลิต และสรุปว่ำว่ำไมโครปิเปตนั้นมีคุณลักษณะเป็นไปตำมท่ีก ำหนดหรือไม่ 
หลังจำกนั้น ก่อนน ำมำใช้งำน ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบประสิทธิภำพ โดยใช้วิธีตำมมำตรฐำน ASTM E1154 E 
1154 : Standard Specification for Piston  or Plunger  Operated Volumetric Apparatus หรือ ISO 
8655 -6 : Piston and /or Plunger Operated volumetric apparatus. Gravimetric methods for the 
determination of measurement error  

โปรดส่งข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 
หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th  ข้อมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

ที่ปรึกษำ 

 นำงจินตนำ  ลีกิจวัฒนะ  

 นำยอนุสิทธิ์  สุขม่วง 

บรรณำธิกำร  

 นำงอุมำพร  สุขม่วง  

กองบรรณำธิกำร 

 นำงสำวปัทมำ  นพรัตน์ 

 นำงชุติมำ  วิไลพันธ์ 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

ส านักพัฒนาศักยภาพ 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Phone: 0 2201 7425 

Fax: 0 2201 7429 

E-mail: blpd@dss.go.th 
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