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Science Update : จะใช้เ ท คโ นโลย ีอะไรก ้ำจัดคร ำบ น ้ ำมัน ? 

แนะน ำหลักสูตร : ควำมรู้พ ื นฐำนด้ ำนเย ื่อแล ะกระด ำ ษ และ
สถ ิตทิ ี่เกี่ยว ข้อง-ป ัญหำกำ ร ท ดสอบ กระดำษ ในห้อ ง 
ป ฏิบัติกำรแล ะกำรใชป้ ร ะโย ชน์จ ำกรำยง ำนกำ รสอบ เท ียบ  
Q&A : กำรควบ คุมและ จัด กำรสำรเค มีอันตร ำย 

BLPD Corner : แนวทำ งบริหำร  “เจ นวำย ” 

BLPD Article : ISO29990 : 2010 มำต รฐำนส้ ำห รับ
หนว่ยงำ นที่ใ หบ้ ริกำรฝึกอบ รม 

เปิดประตูสู่อำเซียน : บ ทบ ำท ของพศ .ต่อก ำรเข้ำ สู่ยุค
ป ระช ำคมอ ำเซ ียนปีพ .ศ.2 558  
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สวัสดี ครับ เพื่อน ๆส มำชิก พศ .สำร ทุกท่ำน 

งำนฝึกอบรมของส้ำ นักพัฒน ำศักยภ ำพนักวิท ยำศำ สตร์ห้ องปฏิบัติกำรใ นชว่งเ วลำ นี ใกล้จะหมด

วำระแ ลว้  ด้ วยปีงบป ระมำ ณ 2556 ยังมี หลักสู ตรที่เหลอื อยู่อีกเพียง  10  หลัก สูตรจ ำกทั งหมด  84 

หลักสู ตรนะครับ  เป็นเรื่อ งที่นำ่ยนิดี ว่ำทุกห ลักสูตรท ี่เ ปิดบร ิกำรไ ดร้ับ ควำมสนใจ จ ำกเพื่อนส มำชิกอย่ำง

ลน้หลำมในช่ วงร ะยะเว ลำอัน สั นหลังจ ำกเปิดให้ผู้เข้ำฝึกอบร มเข้ำมำสมัครฝ ึกอบร มกั บเร ำแล้วก็เต็มทุก

หลักสู ตรภ ำยในเวลำส ำมเดื อนห ลังจำกท ี่เปิดให้สมั ครกันนะครับ  ข อแสดงค วำม เสยีใจ กับหลำยท่ำนที่

พลำดโอกำสเข ้ำมำฝึก อบรม หลักสู ตรในปีงบป ระมำณ 2 556 ปีงบป ระมำ ณห นำ้ ( 2 5 57)  ที่จะถึงน ี ก็อยำ่

ปล่อยโอกำสเข้ำรับ กำรฝ ึกอบร มหลุดล อยไป อกีน ะครับ  ดว้ ยเกรงว่ำจะยิ่งมีกำรแ ย่ งกันสมัครเพ ิ่ มมำกข ึ น 

ดว้ยกระแ สมีผู้ส นใจ มำเข ้ำร่วมอบร มกับเรำเย อะมำกจ ริง ๆครับ 

สิ นเดอื นนี หน่ วยฝึกอบรมแห่ งนี ต้องจ ัดท้ำแผ นกำรฝึกอบ รมปร ะจ้ำป ีงบปร ะมำณ 2557 มี

หลักสู ตรเพิ่มข ึ นมำ อกีอยำ่ง นอ้ย 3 ห ลักสู ตร ได้แก่ ห ลักสูตรกำร ออกแบ บห้ องปฏิ บัตกิำรเ คมีเพื่อค วำม

ปลอดภ ัย  เทคนคิกำรใ ช้แล ะดูแลรักษ ำพีเอชมเิต อร์ ก ำรป ระเมินควำ มเส่ียงทำงด้ ำ นจุลชีววิทยำ อำหำร 

เป็นต้น ท้ำใหห้ ลักสูตรข องพ ศ . มคี วำม หลำกห ลำยของ หลักสู ตรที่ให้บริกำรฝ ึกอบร มเพิ่มขึ น 

อย่ำงไร ก็ตำมช่วง นี หน้ำฝน  หน่ วยฝึกอบรมฝำกค วำม ระลึกถึงเพื่อนส มำชิกทุกท่ำ นว่ำ โป รด

รักษ ำสุขภ ำพดว้ยนะครับ  อ ย่ำได้เจ็บ  อย่ำได้ไข ้ นะครับ  สว่นกำรเดิ นทำงในช่วงฤ ดูฝนนี ค วำม หงุดหงิ ดจำก

กำรเ ดนิทำงเนื่องจำกร ถติ ดในเมืองใ ห ญเ่ป็นเรื่องปก ตไิป เสยีแล้ว หำก ว่ำเพื่อ นสมำชิ กตอ้งเดิ นทำงดว้ ยมี

ธุระอยำ่งไ รก็เ ผื่อเวลำได้ซัก หนอ่ยก็ นำ่จะดีน ะครับ 

สนใจ อยำกไ ดข้ ้อมูล หรือกำร แนะน้ำใด ๆ จ ำกห นว่ ยฝึกอ บร มก็ส่งอีเม ลม์ำ หรือโทร มำ หำพวกเรำ

ได้ที่blpd@dss.go.thหรือโ ทร ศัพท์02201745 3 นะค รับ 
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 เ จ น ว ำ ย  (Gen Y) เ ป็ น ค ำ ม ำ จ ำ ก
ประชำกรศำสตร์ ซึ่งเป็นแขนงของวิชำสังคมวิทยำ ที่อยู่ใน
สำขำของวิชำสังคมศำสตร์ ค ำๆนี้เริ่มต้นมำจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ แต่กลับเป็นลักษณะสำกลทั่วโลกของบรรดำ
คนที่เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2521 – 2533 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่โต
มำพร้อมกับคอมพิวเตอร์ -  อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที  

พวกคนเจนวำย เป็นคนที่มีช่วงอำยุ เพ่ิงเริ่มเข้ำสู่วัย
ท ำงำน มีลักษณะที่ชอบแสดงออก มีควำมเป็นตัว
ของ ตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและ
ไม่ ช อ บ เ งื่ อ น ไ ข  ซึ่ ง

ลั ก ษ ณ ะ
ดั ง ก ล่ ำ ว

อำจจะท ำ ให้
บุ คคล เก่ ำๆ  ที่

ท ำงำนอยู่มองคน
เจนวำยเป็นกลุ่มที่

ท ำงำนด้วยยำก และ
เป็นกลุ่มที่ น ำมำซึ่งปัญหำโดยเสมอ 
แต่ทว่ำด้วยระยะเวลำ ที่ เปลี่ยนแปลง บวกกับ
สภำพสังคมที่เปลี่ยนไป หน่วยงำนต่ำงๆไม่มีทำงเลือกที่
จะต้องรับคนรุ่นใหม่เข้ำมำร่วมงำนในบริษัท ดังนั้นกำรปรับ
แนวคิด เพ่ือจะเข้ำใจบุคลำกรในช่วยอำยุเจนวำย จึงกลำยมำ
เป็นสิ่งส ำคัญ ที่จะท ำให้เหล่ำผู้บริหำรรุ่นเก่ำ สำมำรถบริหำร
คนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทำงในกำร
บริหำร เจนวำย ดังต่อไปนี้ อำจจะช่วยเหล่ำผู้บริหำรได้ 

1. เข้ำใจในธรรมชำติของคน เจนวำย 

เจนวำย เป็นคนที่ต้องกำรควำมส ำเร็จในชีวิต
มำกกว่ำคนรุ่นไหน ๆ พวกเขำพร้อมท ำงำนหนัก เพ่ือขึ้นสู่

ควำมส ำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งสอดคล้องกับที่หน่วยงำนต้องกำร แต่
ผู้บริหำรก็ต้องยอมรับด้วยว่ำ ด้วยควำมมุ่งมั่นที่มำกกว่ำคน
รุ่นอ่ืนๆ จะส่งผลให้เหล่ำ เจนวำย มีควำมต้องกำรที่มำกขึ้น
ไม่ว่ำจะเป็น 

  กำรเข้ำถึงคนที่มีอ ำนำจในกำรแก้ปัญหำได้
เพ่ือให้ได้ค ำตอบที่แก้ปัญหำได้จริงและทันท่วงที 

  กำรให้เครดิตแก่ตนเอง เพรำะเหล่ำเจนวำย
จะมีควำมเชื่อว่ำ ควำมส ำเร็จแต่ละอย่ำงคือขั้นบันไดที่จะ
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จที่สูงกว่ำ พวกเขำไม่ได้ให้ควำมสนใจว่ำ
หนทำงที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จยำวไกลขนำดไหน แต่พวกเขำ
ต้องกำรให้มีคนเห็นว่ำพวกเขำมีควำมต้องกำรที่จะก้ำวไป
ข้ำงหน้ำตลอดเวลำ 

  กำรให้อ ำนำจแก่เจนวำยเต็มร้อย ในเรื่องที่
อยู่ในขอบข่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน หัวหน้ำต้องให้
อ ำนำจแก่พวกเขำเต็มที่ เพ่ือให้พวกเขำสำมำรถควบคุม
ผลงำนได้อย่ำงแท้จริง 

  ต้องให้อิสระภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
แต่ไม่จ ำเป็นต้องทุกเรื่อง เรื่องใดที่เขำไม่มีสิทธิ์ หัวหน้ำต้อง
บอกให้ชัดเจน เพ่ือให้เหล่ำเจนวำยปรับตัว 

2. รู้จักกำรสอนงำน 

 เจนวำย เป็นคนที่มีควำมกระตือรือร้นสูง หัวหน้ำ
งำนควรสอนงำนและบอกสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนให้เจน
วำยเข้ำใจอย่ำงรวดเร็วที่สุด เพ่ือให้เขำท ำงำนของตัวเองได้
โดยล ำพัง เพรำะถ้ำหัวหน้ำงำนอ้ำงว่ำ “ไม่มีเวลำสอน” พวก
เขำจะโต้กลับทันทีว่ำ “กำรที่คุณไม่สอนต่ำงหำกที่ท ำให้ฉัน
เสียเวลำ” 
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 อ้ำงอิง 

3. สร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร  

เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมห่วงใยที่ผู้ใหญ่มี
ให้คนที่อ่อนวัยวุฒิกว่ำ หัวหน้ำงำนควรเข้ำใจจุดเด่นและจุด
ด้อยของลูกน้องแต่ละคน โดยอำจเริ่มให้ควำมใส่ใจพวกเขำ
ด้วยกำรทักทำยกันเมื่อพบหน้ำ และจบบทสนทนำด้วย
ค ำแนะน ำที่มีประโยชน์ ให้ควำมจริงใจ อีกทั้งต้องพูดคุย
ปรึกษำกับพวกเขำเมื่อพวกเขำต้องกำรได้  

4. แก้ปัญหำกำรปรับตัว  

ปัญหำที่เจนวำยมักพบในที่ท ำงำนคือ กำรปรับตัว 
เนื่องจำกเจนวำยจะใช้ ควำมเป็นเพ่ือนใน
กำรปฏิสัมพันธ์กับคน และไม่สนใจล ำดับ
ขั้ นหรื อสำยกำรบั งคับบัญชำ ดั งนั้ น
หัวหน้ำต้องสอนวิธีกำรปรับตัวและวิธีเอำ
ตัวรอดในที่ท ำงำนให้พวกเขำ  

5. สอนวิธีบริหำรตัวเอง  

เจนวำย ชอบผนวกแนวทำงกำรใช้ชีวิตของตนเข้ำ
กับชีวิตกำรท ำงำน และมักมีปัญหำด้ำนกำรบริหำรเวลำ ซึ่ง
หัวหน้ำควรจะสอนให้พวกเขำรู้ จักแยกแยะสิ่ งที่ เป็น
ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ออกจำกกัน อีกทั้งต้องสอนวิธี
ก ำจัดกำรใช้เวลำอย่ำงไร้ประโยชน์ออกไป เช่น สอนกำร
วำงแผน กำรท ำเช็คลิสต์ กำรประเมินตนเอง กำรตัดสินใจ 
โดยใช้เหตุผลรอบด้ำน ฯลฯ 

6. เป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง  

ท ำให้เจนวำย รับรู้ว่ำเขำก ำลังท ำงำนอยู่ภำยใต้
หัวหน้ำงำนที่เก่งจริง โดยยึดหลักกำรง่ำยๆ ดังต่อไปนี้  

  อย่ำบ่นว่ำท ำไมไม่ท ำสิ่งที่ควรท ำ แต่ให้บอก
พวกเขำไปตรงๆ ว่ำต้องกำรอะไร 

  เด็ดขำด เมื่อออกกฎใดๆ มำ คุณต้องรักษำ
กฎอย่ำงเคร่งครัด ไม่ล ำเอียง และจ ำไว้ว่ำ กำรเชิญพนักงำน
ที่ไม่เอำไหนออกหนึ่งคน จะท ำให้พนักงำนที่เหลืออยู่ขยัน
มำกขึ้นทันตำเห็น 

  สนใจที่วิธีกำรแก้ปัญหำ ไม่ใช่ที่ตัวปัญหำ 

7. เก็บรักษำคนเก่ง  

เจนวำย มักโดนว่ำเป็นคนที่ “เปลี่ยนงำนบ่อย” ซึ่ง
ในควำมเป็นจริงแล้วพวกเขำจะลำออกก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ำท ำงำน
แล้วไม่มีควำมสุข หรือท ำงำนหนักไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ดังนั้น

ถ้ ำหั วหน้ ำ งำนไม่อยำกปล่ อย ให้
พนักงำนเก่ง ๆ ลำออกจำกหน่วยงำน
ไป ควรหำวิธีดึงพวกเขำไว้ด้วยกำรหำ
ช่องทำงหรือโอกำสใหม่ๆ ในกำร
ท ำงำนเพ่ือดึงดูดคนพวกนี้ไว้ เป็นกำร
เ พ่ิ ม ผลปร ะ โ ยชน์ แ ก่ หน่ ว ย ง ำ น 

ในขณะเดียวกับท่ีได้เพ่ิมผลประโยชน์ให้พนักงำนด้วย 

8. ส่งเสริมคนมีแวว  

หัวหน้ำควรส่งเสริมลูกน้องที่มีแวว เพ่ือให้เขำเกิด
ควำมภำคภูมิใจในตนเอง และหมั่นปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 

ซึ่งจำกแนวทำงในกำรบริหำรคนเจนวำยที่กล่ำวมำ 
แม้คน เจนวำย จะเป็นวัยที่รับมือได้ยำก แต่ถ้ำหัวหน้ำ
หน่วยงำนนั้นๆมีควำมเข้ำใจและให้สิ่งที่ตรงกับควำมต้องกำร
ได้ หรืออำจจะกล่ำวว่ำหำก “ซื้อใจ” ได้ เหล่ำคนเจนวำย จะ
ค่อยๆ เปิดใจเตรียมพร้อมรับกำรเรียนรู้ และปรับตัวเข้ำหำ 
อันน ำมำซึ่งกำรพัฒนำองค์กรให้สำมำรถก้ำวเดินต่อไป
ข้ำงหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

4  

 http://www.nuttaputch.com/9-tips-to-manage-gen-y-at-work/ 
 http://incquity.com/articles/know-your-enemy-gen-y-team 
 http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%

A2%28Gen_Y%29%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/  

http://www.nuttaputch.com/9-tips-to-manage-gen-y-at-work/
http://incquity.com/articles/know-your-enemy-gen-y-team
http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%28Gen_Y%29%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%28Gen_Y%29%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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  จำกเหตุกำรณ์ท่อส่งน  ำมันรั่วกลำงทะเลอ่ำวไทย เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ท ำให้น้ ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล 
ประมำณ 50,000 ลิตร ทะลักเข้ำสู่เกำะเสม็ด  โดยมีครำบน้ ำมันควำมหนำประมำณ 30 

เซนติเมตร เคลื่อนตัวเข้ำเกำะเสม็ด บริเวณอ่ำวพร้ำวและอ่ำวขำม ต .เพ อ.เมือง จ.
ระยอง มีควำมยำวตำมชำยฝั่งเกือบ 2 กิโลเมตร มีลักษณะน้ ำมันเป็นสีด ำหนำเคลื่อน
เข้ ำปิดล้อมเกำะ และมีพยำยำมสกัดกั้นครำบน้ ำมันไม่ ให้ เข้ ำ ไปกระทบ
สภำพแวดล้อมชำยฝั่ง รวมทั้งเร่งป้องกันครำบน้ ำมันกระจำยไปยังบริเวณใกล้เคียง 
จึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจให้หลำยคนขบคิดว่ำ กำรรั่วไหลของน้ ำมันดิบเกิดขึ้นใน
ทะเลมักเกิดขึ้นได้เสมอ แต่โลกใบนี้ของเรำมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อีกบ้ำงไหมที่ก ำจัด

ค ร ำ บ น้ ำ มั น  ?   อ่ ำ น ต่ อ ที่  http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID=9560000093321 

จะใช้เทคโนโลยีอะไรกา้จัดคราบน ้ามัน ? 

เบญจพร  บริสุทธิ์ benchaporn@dss.go.th 

 เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม หลักสูตรข้อก ำหนดมำตรฐำนสำกล ISO29990 : 2010 ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้บริกำร
ฝึกอบรม, ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม, 2556 

 http://www.iso29990.biz/iso29990-certificate.html 

 เอกสำรอ้ำงอิง 

ปัจจุบันมีหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 29990 จ ำนวน 33 รำย (ข้อมูล 
ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2556) ส ำหรับประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงำนใดได้รับกำรรับรอง
ตำมมำตรฐำนนี้ ส ำหรับ พศ. จะจัดท ำมำตรฐำน ISO 29990 : 2010 เพ่ือให้บริกำร
ฝึกอบรมของ พศ. มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น และมีหลักสูตรที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของผู้เรียน/นำยจ้ำงมำกยิ่งขึ้นค่ะ 

ISO29990 : 2010 มาตรฐานส้าหรบัหนว่ยงานที่ให้บริการฝกึอบรม (ต่อจากหน้า 6) 

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000093321
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000093321
mailto:benchaporn@dss.go.th?subject=จะใช้เทคโนโลยีอะไรกำจัดคราบน้ำมัน%20?
http://www.iso29990.biz/iso29990-certificate.html
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มำตรฐำน ISO 29990 : 2010 เป็นข้อก ำหนด
ส ำหรับหน่วยงำนที่ ให้บริกำรด้ำนกำรเรียนรู้  ส ำหรับ
กำรศึกษำนอกระบบ (non-formal education) และกำร
ฝึกอบรม (training) เช่น 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำรฝึกอบรม 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำรกำรอบรมทำงวิชำชีพ 
 มหำวิทยำลัย วิทยำลัย สถำบันที่ให้บริกำรด้ำน

กำรเรียนรู้ นอกระบบกำรศึกษำ 
 มำตรฐำนดังกล่ำวนี้จัดท ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรด้ำน
วิชำกำร ISO/ IC 232 ประกำศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2553 
(2010) 
มำตรฐำน ISO 29990 : 2010 ประกอบด้วย 

 ข้อ 1. ขอบข่ำย 

ข้อ 2. ค ำศัพท์และค ำจ ำกัดควำม 

ข้อ 3. กำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ 
3.1 ระบุควำมต้องกำร กำรเรียนรู้ 
3.2 กำรออกแบบกำรให้บริกำร กำรเรียนรู้ 
3.3 กำรเตรียมกำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ 
3.4 กำรติดตำมกำรส่งมอบกำรให้บริกำรกำร

เรียนรู้ 
3.5 กำรประเมินที่ด ำเนินกำรจำกผู้ให้บริกำร

กำรเรียนรู้ 
ข้อ 4. ระบบกำรจัดกำรผู้ให้บริกำรกำรเรียนรู้ 

4.1 ข้อก ำหนดทั่วไปส ำหรับกำรจัดกำร 
4.2 กลยุทธ์และกำรจัดกำรธุรกิจ 
4.3 กำรประชุมทบทวนของฝ่ำยบริหำร 
4.4 กำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไข 
4.5 กำรจัดกำรทำงกำรเงินและกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 

4.6 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
4.7 กำรจัดกำรกำรสื่อสำร 

4.8 กำรจัดสรรทรัพยำกร 
4.9 กำรตรวจติดตำมภำยใน 
4.10 ผลสะท้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำมำตรฐำน ISO 29990 

 ส ำหรับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรเรียนรู้ 
- ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
- มีกำรท ำงำนที่เป็นระบบ/ เพ่ิมประสิทธิภำพ

ของกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 ส ำหรับผู้เรียน 

- หัวข้อกำรฝึกอบรมตรงตำมควำมต้องกำร 
- เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิม ท ำให้มีคุณสมบัติสูงขึ้น 

และเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/ส ำหรับผู้จ้ำงงำน 

- สำมำรถก ำหนดควำมต้องกำรที่สอดคล้องกัน 
- ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงตำม

ควำมต้องกำร 
- มีควำมม่ันใจในกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกร 

 ต่อหน้ำ 5 

ปัทมา  นพรัตน์ nopparat@dss.go.th 

ISO29990 : 2010 มาตรฐานส้าหรบัหนว่ยงานที่ให้บริการฝกึอบรม 

mailto:nopparat@dss.go.th?subject=ISO29990%20:%202010%20มาตรฐานสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรม
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ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์
ห้องปฏิบัติกำร (พศ.) มีบทบำทส ำคัญ คือ กำรให้กำร
ฝึกอบรมส ำหรับนักวิทยำศำสตร์ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม ต่อเนื่อง  มีสมรรถนะในกำร
ปฏิบั ติ ง ำนอย่ ำ งมื ออำชีพ  ย่ อมสำมำรถสร้ ำ งควำม
เจริญก้ำวหน้ำให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสำมำรถสร้ำง

ชื่อเสียงให้แก่องค์กร  เป็นแบบอย่ำงที่ดี ที่จะเป็นแรงจูงใจ
ใ ห้ แ ก่ เ ย ำ ว ช น ใ น ก ำ ร เ ลื อ ก เ รี ย น แ ล ะ เ ข้ ำ สู่ อ ำ ชี พ
นักวิทยำศำสตร์เพ่ิมขึ้น เป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
บุ คลำกรด้ ำนวิ ทยำศำสตร์ และ เทคโน โลยี  มี คว ำม
กระตือรือร้นและมุ่งพัฒนำตนเองเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับใน
สำขำอำชีพต่ำงๆ  

ดังนั้น ในปี 2557 พศ. ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตร

ฝึกอบรมภำคภำษำอังกฤษ เพ่ือรองรับกำรเตรียมควำมพร้อม

เพ่ือกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ด้วยกัน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

ผู้สนใจสำมำรถติดตำมข่ำวสำรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ของ พศ. โดยตรงที่ http://blpd.dss.go.th/  

บทบาทของ พศ. ตอ่การเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558  
ดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม  natthakarn@dss.go.th 

 ควำมรู้ทำงด้ำนแก้ว เทคโนโลยีและประสิทธิภำพ

กำรใช้งำน 

 กำรควบคุมคุณภำพภำยในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 

 กำรสอบเทียบเครื่องชั่ง 

 กำรออกแบบห้องปฏิบัติกำรเคมีเพื่อควำมปลอดภัย 

http://blpd.dss.go.th/
mailto:natthakarn@dss.go.th?subject=บทบาทของ%20พศ.%20ต่อการเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนปี%20พ.ศ.%202558
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เ นื่ อ ง จ ำ ก บุ ค ล ำ ก ร ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น
ห้องปฏิบัติ กำรทดสอบคุณภำพกระดำษของ
ภำคอุตสำหกรรม ยังขำดควำมรู้ พ้ืนฐำนด้ำน เยื่อและ
กระดำษ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิตเยื่อและกระดำษ 
และปัญหำที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติกำรทดสอบกระดำษ ซึ่ง
กำรน ำผล กำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรไปใช้ในกำรควบคุม
คุณภำพของกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษใน
กระบวนกำรผลิต มักเกิดข้อสงสัย กันระหว่ำง
บุคคลำกรในห้องปฏิบัติกำรกับบุคลำกรในฝ่ำย
ผลิ ต  ดั ง นั้ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
บุคลำกรจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นของ
ภำค อุตสำหกรรม เยื่ อ  และ
กร ะด ำษ  โ ด ยกำ รอบรม ใ น
หลักสูตร  “ ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนเยื่อ
และกระดำษและสถิติที่เกี่ยวข้อง - ปัญหำ
กำรทดสอบกระดำษในห้อง ปฏิบัติกำรและ
กำรใช้ประโยชน์จำกรำยงำนกำรสอบ

เทียบ ”  จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ผลิตและกำรควบคุม คุณภำพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิด
ควำมเชื่อถือแก่บุคคลภำยนอก ดังนั้น พศ . ได้ พัฒนำ
หลักสูตร ข้ำงต้นขึ้น เ พ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม   

โดย พศ. ได้จะจัดฝึกอบรมเรื่อง ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำน
เยื่อและกระดำษและสถิติที่เกี่ยวข้อง - ปัญหำกำรทดสอบ
กระดำษในห้อง ปฏิบัติกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกรำยงำน
กำรสอบเทียบ ระหว่ำงวันที่ 6-7 สิงหำคม 2556 นี้ ซึ่งเป็น

หลักสูตรที่น่ำสนใจ มีทั้งกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ
แก้ปัญหำจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ 

หัวข้อฝึกอบรมประกอบด้วย  

 ควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับเยื่อและกระดำษและสถิติที่
เกี่ยวข้อง  

 ปัญหำกำรทดสอบกระดำษในห้องปฏิบัติกำร
และกำรใช้ประโยชน์จำกใบรับรอง  

 ผลกำรสอบเทียบ  

ปัญญา  ค าพยา kpanaya@dss.go.th 

ความรู้พื นฐานด้านเยื่อและกระดาษและสถิติที่เกี่ยวข้อง - ปัญหา 
การทดสอบกระดาษในห้อง ปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์จากรายงานการสอบเทียบ    

mailto:kpanya@dss.go.th?subject=ความรู้พื้นฐานด้านเยื่อและกระดาษและสถิติที่เกี่ยวข้อง-ปัญหา
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Q KNO3 is explosive? 

   KNO3 หรือ ดินประสิว เป็นสำรที่มีกลุ่ม –NO3หรือไนเตรทแม้ว่ำสำมำรถจัดว่ำเป็นกลุ่มโครงสร้ำงของสำรที่
ระเบิดได้ประเภทหนึ่ง แต่โดยคุณลักษณะของสำรที่มีควำมเสถียรและเป็นสำรที่ไม่ว่องไวต่อกำร
เกิดปฏิกิริยำจึงไม่ท ำให้เกิดปฏิกิริยำหรือกำรระเบิดที่รุนแรงในลักษณะของ explosive โดยทั่วไป
แล้วสำร KNO3ใช้ท ำเป็นปุ๋ย สำรกันบูด สำรถนอมสีเนื อสัตว์ นอกจำกนี ยังสำมำรถน ำมำผสมท ำเป็น
ดินขับจรวด พลุ/ดอกไม้ไฟ บั งไฟและดินปืน สัญลักษณ์ NFPA ของ KNO3จัดควำมเป็นอันตรำยหรือ 
Hazard ของสำรนี ในกลุ่มของสำรออกซิไดส์ 

Q ถุงมือยำงท่ีใช้ส ำหรับเตรียมกรดเข้มข้น ควรใช้แบบใดจึงมีควำมเหมำะสมที่สุด 

   โดยท่ัวไปแล้ว ถุงมือชนิด Nitrile, Neoprene, Butyl และ PVC สำมำรถน ำมำใช้กรณีที่ท ำงำนกับกรดได้ซึ่งถุง
มือแต่ละชนิดอำจมีอัตรำกำรเสี่อมสภำพของถุงมือและระยะเวลำในกำรใช้ถุงมือที่แตกต่ำง ซึ่งผู้ใช้ควรทรำบข้อมูลเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนถุงมือแต่ละชนิดได้อย่ำงเหมำะสม ตัวอย่ำงเช่นคู่มือกำรเลือกใช้ถุงมือป้องกันสำรเคมียี่ห้อหนึ่งให้ข้อมูลกำร
ใช้ถุงมือชนิด Nitrile ดังนี   

 

 

 

 
 

 

Q เรำควรเลือกใช้ระบบ EEC หรือ GHS ในกำรระบุอันตรำยและสัญลักษณ์อันตรำยของสำรเคมี 

   ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ระบบกำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย 
พ.ศ.2555 รำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 12 มีนำคม 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 48 ง ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ  
ผู้ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย มีหน้ำที่ต้องสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยในรูปแบบของ
ฉลำกและเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย ตำมข้อก ำหนดแนบท้ำยประกำศซึ่งอ้ำงอิงตำม Globally Harmonized Sys-
tem of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), third revised edition, UNITED NATIONS, New 
York and Geneva, 2009 ซึ่งเป็น“กำรจ ำแนกประเภทและและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก” 

หลักสูตรการควบคุมและจัดการสารเคมีอนัตราย วันที่ 4-5 เมษายน 2556  
ดร.ปวีณา  เครือนิล  paweena@dss.go.th 

สำรเคมี อัตรำกำรเสี่อมสภำพของถุงมือ 
(Degradation Rating) 

กำรซึมผ่ำนผนังของถุงมือ 
(PermeationBreakthrough Time) 

Chromic acid, 50% Fair 240 นำที 

Formic acid, 90% Fair 240 นำที 

Hydrochloric acid, conc. Excellent > 360 นำที 

Hydrofluoric acid, 58% Excellent 334 นำที 

mailto:paweena@dss.go.th?subject=หลักสูตรการควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย%20วันที่%204-5%20เมษายน%202556
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 สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ซึ่ งได้ รับมอบหมำยภำยใต้งบประมำณของส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม คัดเลือก พศ. "เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบจดทะเบียนบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม เพื่อรองรับ 
AEC  ปีงบประมำณ ๒๕๕๖" โดยมีวัตถุประสงค์ 

 1. พัฒนำหน่วยงำนให้บริกำรฝึกอบรมบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมตำมมำตรฐำนสำกล ISO ๒๙๙๙๐ : ๒๐๑๐ Learn-
ing services for non-formal education and training-Basic requirements for services providers เพ่ือให้มีบุคลำกร
ที่มีศักยภำพเพียงพอในภำคอุตสำหกรรมของไทยในกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ของผู้ประกอบกำร 
 2. เป็นกำรประกันคุณภำพ และสมรรถนะของบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมของไทย 
 3. สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ภูมิภำคอำเซียนในสมรรถนะของอุตสำหกรรมไทย 

ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร (พศ.) ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วม 
โครงกำรพัฒนำระบบจดทะเบียนบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม เพ่ือรองรับ AEC  ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 

สถำนที่อบรม  สถำนที่อบรม  อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

75/7 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถำม : คุณจรวยพร  

อีเมล : blpd@dss.go.th โทรศัพท์ : 0 2201 7460  โทรสำร : 0 2201 7461 

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนสิงหาคม 2556 

0013 ความรูพ้ื้นฐานด้านเยื่อและกระดาษและสถิตทิี่เกี่ยวข้อง-ปัญหา 

การทดสอบกระดาษ ในห้องปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์จาก 

รายงานการสอบเทียบ 

6-7-ส.ค. 2556 

Q004 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025  6-7-ส.ค. 2556 

B006 การก าจัดของเสียอนัตรายในห้องปฏบิัตกิาร   6-7-ส.ค. 2556 

Q002 การประกันคุณภาพผลวเิคราะหท์ดสอบ  8-9-ส.ค. 2556 

C011 การสอบเทียบไมโครปิเปต  15-16-ส.ค. 2556 

B002 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร  15-16-ส.ค. 2556 

Q006 ความสมเหตุสมผลของการวดัส าหรบัห้องปฏิบัติการเคมี   19-23-ส.ค. 2556 

I005 การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ   20-23-ส.ค. 2556 

Q008 การตรวจตดิตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025   28-29-ส.ค. 2556 

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


ส านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

Phone: 0 2201 7425 

Fax: 0 2201 7429 

E-mail: blpd@dss.go.th 

ที่ปรึกษำ 

 ดร. จันทร์เพ็ญ  เมฆำอภิรักษ์ 
นำยอนุสิทธิ์  สุขม่วง 

บรรณำธิกำร  

 นำงอุมำพร  สุขม่วง  

กองบรรณำธิกำร 

 นำงสำวปัทมำ  นพรัตน์ 
นำงชุติมำ  วิไลพันธ์ 
นำงอำรีย์  คชฤทธิ์ 

BLPD Newsletter 

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/ 

"หลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำรเปิดให้บริกำรนั น 

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรของส ำนัก"  
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