
 
 
 

โครงการจัดการอบรม หลักสูตรความรู้พืน้ฐานเคม ี
โดย 

สมาคมเคมีแหง่ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี  

หลักการและเหตุผล 

ตามที่ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ขึ้น และได้รับการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 125 ตอนที่ 31ก โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก มีการผลิต ขนส่ง จําหน่าย ใช้ และการกําจัดทิ้ง วัสดุชนิด
ต่างๆ มากมายและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องถึงขอบเขตของปริมาณและความหลากหลายของวัสดุเหล่านี้ จึงได้มีความเห็นให้
มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) เพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริม และควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีหน้าที่ควบคุมความรู้
ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ต้องการให้ผู้ที่ขาดความรู้
ความสามารถเข้ามาประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม มิฉะน้ันอาจทําให้เกิดความผิดพลาดที่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความเสียหายแก่ทรัพย์ของประชาชนและสังคมโดยรวม 

การควบคุมในพระราชบัญญัติฉบับน้ีมิได้เป็นการควบคุมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีให้ขาดอิสรภาพในการทํางาน
แต่อย่างใด แต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาในวิชาชีพ ได้เข้ามารับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อสังคมโดยรวม โดยที่ พรบ. ฉบับน้ีมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในแต่ละสาขามารวมตัวกันเป็นสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ัน ทุกๆสาขาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมกันกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งเพ่ือที่จะผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 

การกําหนดกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริม แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาได้แก่ 
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ
(2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ 
(4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การกําหนดกลุ่มวิชาดังกล่าวจําแนกตาม ISCED/OECD/UNESCO และยังได้เทียบเคียงกับตําแหน่งกลุ่มสายงานของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึงทําให้การกําหนดกลุ่มวิชาน้ีกว้างขวางและครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับสิทธิ
ประโยชน์ในการส่งเสริมจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทั้งหมด  
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 การกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางสาขาหากปล่อย
ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดําเนินการ จะมีความเส่ียงสูงในการทําให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติภัยร้ายแรงที่เป็นอันตราย
โดยตรงกับประชาชนและสังคมโดยรวมได้  จึงได้มีการกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  4 สาขา ได้แก่ 

(1) สาขานิวเคลียร์ 
(2) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการควบคุมมลพิษ 
(3) สาขาการผลิต การควบคมุ และการจัดการสารเคมีอันตราย 
(4) สาขาการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 
 
ทั้งน้ีบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาควบคุมดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ มาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมหรือกระทําด้วยวิธีใดๆ ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทําในอํานาจหน้าที่ในฐานะ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นเพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งแต่ละสาขาควบคุม มีลักษณะและประเภทของงานที่
แตกต่างกัน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงออกข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมแต่ละสาขา ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 น้ี (ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 195 ง หน้า 23) 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านเคมีที่มิได้จบการศึกษาในด้านเคมีโดยตรง หรือจบการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญา
ตรี (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป) แต่มีประสบการณ์ในงานที่ทํามาเป็นเวลา นาน (ควรระบุระยะเวลาการทํางาน) ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคด้านวิชาการทางเคมีเพียงพอต่อการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น และมีความปลอดภัยต่อทั้งตนเอง ต่อ
หน่วยงาน และต่อสังคมโดยรวม จึงควรจะได้รับการอบรมความรู้ทางเคมีที่จําเป็นและที่เป็นวิทยาการใหม่มาเสริมประสิทธิภาพการ
ทํางาน ทางสมาคมเคมีได้ดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ โดยมีเน้ือหา ระยะเวลาการอบรม เพ่ือให้เหมาะกับการ
จัดเวลาของผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม 

ตามกฎระเบียบของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่มีสิทธิสอบเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขา การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ เพ่ือให้มีความรู้
เพียงพอต่อการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้น จึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานในสาขาให้เทียบเคียงได้กับความรู้ที่เรียนใน
ระดับปริญญาตรี ดังน้ันผู้ที่ทํางานทางด้านเคมีในภาคอุตสาหกรรมมานานที่มิได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงต้องผ่านการ
อบรมให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเพียงพอตามที่สภาวิชาชีพกําหนด 

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย จึงได้ดําเนินการจัดอบรมความรู้เคมีพื้นฐานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองจากเจ้าของกิจการว่า มีประสบการณ์การทํางานจนมีความรู้ความชํานาญ
เพียงพอที่สามารถจะปฏิบตัิงานต่อไปได้ตามประสบการณ์ที่มีอยู่ และเพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีมีความรู้ในวิชาการเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการกับสารเคมีอันตราย ให้เกิดความปลอดภัยและเพ่ือลดความสูญเสียต่อมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อมอย่างอย่างยั่งยืน เป็นที่
ยอมรับของสังคม จําเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างความรู้นสาขาให้เพียงพอเทียบกับเคียงกับความรู้เคมีพื้นฐานในระดับปริญญาตรี 
ตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง 
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วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การอบรมแก่นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี ให้มีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านเคมีในระดับปริญญาตรีให้เพียงพอที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความมั่นใจมากย่ิงขึ้น 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับความมั่นใจในความรู้ของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หลักสตูรความรูพ้ื้นฐานเคมี 

กลุ่มวิชา หัวข้อ จํานวนช่ัวโมง 

เคมีอนินทรีย์ ความสําคัญของวิชาเคมี อะตอมและโมเลกุล ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์ การเรียกช่ือสารอนินทรีย์ สารประกอบโคออร์ดิ
เนชัน สารเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน 

6 

 

เคมีวิเคราะห์ กรด-เบส สารละลายและความเข้มข้น อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน สมดุล
เคมีและสมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า 

6 

เคมีเชิงฟิสิกส์ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เบื้องต้น 6 

เคมีอินทรีย์ การแบ่งประเภทสารอินทรีย์ตามโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชัน การเรียกช่ือสารอินทรีย์ 
ไฮโดรคาร์บอน-อะลิฟาติกและอะโรมาติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล 
อีเธอร์ อัลดีไฮด์และคีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์หมู่ฟังก์ชัน 

12 

ชีวเคมี ไขมันและน้ํามัน คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ปฏิกิริยาสําคัญในร่างกาย 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สําคัญ 
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เคมีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 6 

รวม 42 

 

การดําเนินงาน 

1. สถานที่การจัดฝึกอบรม 
สถานที่ที่รับเป็นศูนย์ฝึกอบรมรับผิดชอบด้านสถานที่ สําหรับการจัดฝึกอบรม และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนวิชาเคมีและสาขาที่เก่ียวข้อง  

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายจะครอบคลุม ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าสอบ ค่าแรงปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ค่าอาหารในระหว่างดําเนินงาน ทางสมาคมเคมีจะเป็นผู้รับผิดชอบและคิดเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละการอบรม เพ่ือ
เป็นการบริการวิชาการและคืนกําไรแก่สังคม 



 
 

4

3. ระยะเวลาของโครงการ 
โครงการนี้เริ่มอบรมครั้งแรกใน ปี 2559 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่มิได้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางเคมี 

4. การจัดหาวิทยากรและผู้สอน 
ให้มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานต่างๆ สามารถดูแลหลักสูตรและวิทยากรฝึกอบรม ให้มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกําหนด 

5. ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมและทดสอบความรู้  
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมและดูแลหลักสูตร ตลอดจนวิทยากรในการอบรม สําหรับการอบรมและ
ทดสอบแต่ละครั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะมีมติแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบเป็น
คราวๆ ไป 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการอบรมแต่ละครั้ง จึงได้กําหนดใหม้ีผู้เข้ารับการอบรมแตล่ะห้องจํานวนไม่เกิน 50 คน 

หน่วยงานจัดการอบรม 

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พ้ืนฐานเคมีเพิ่มข้ึน และผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานที่กําหนด และสามารถ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสิทธิในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพในสาขาต่อไป โดยคาดว่าจะ
มีผู้สอบผ่านความรู้ตามที่ได้รับการอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 
 
              
 


