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พศ. เซยไฮ!!

เรียนสมาชิก พศ.สาร
สวัสดีสมาชิก พศ.สาร ทุกทานคะ ตอนนี้แผนฝกอบรมของ พศ. ประจํา
ปงบประมาณ 2553 ไดเสร็จเรียบรอยแลวคะ หลังจากที่ไดทําการสํารวจความ
ตองการฝกอบรม และพวกเราไดออกไปพบสมาชิก ไดพูดคุยสอบถามความ
ตองการอยากใหเราจัดหลักสูตรอะไรให
ซึ่งเราจะนําขอมูลที่ไดไปพัฒนา
หลักสูตรตอไป ในปนี้เรามีหลักสูตรใหม ๆ ที่นาสนใจ สมาชิกจะไดพบโฉมใหม
ของแผนฝกอบรม ซึ่งมีสีสันสวยงามเย็นตานาอานยิ่งขึ้น
ผูสนใจเขารับการอบรมสามารถสงใบสมัครพรอมทั้งชําระคาลงทะเบียน
ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปคะ โดยดูรายละเอียดที่ http://blpd.dss.go.th
อําไพพรรณ ศักดิ์ศิริ
ampaiphun@dss.go.th

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"งานฝกอบรมชวยบมเพาะ
วิชาชีพนักวิทยาศาสตร"
วันที่ 25 กันยายน 2552

ขาววิทยาศาสตร

ขาวฝกอบรม
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
เดือน พฤศจิกายน 2552
♦ Q004 ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 11-12 พ.ย. 2552
♦ Q001 สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 18-19 พ.ย. 2552
♦ Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ วันที่ 25-26 พ.ย. 2552
เดือนธันวาคม 2552
♦ C007 การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร วันที่ 3-4 ธ.ค. 2552
♦ C004 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร วันที่ 8-9 ธ.ค. 2552
♦ Q005 การตรวจสอบความใชไดของวิธี(ทางเคมี) วันที่16-17 ธ.ค.2552
เดือน มกราคม 2553
♦ B002 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ วันที่ 11-12 ม.ค. 2553
♦ Q003 การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ
วันที่ 14-15 ม.ค.2553
♦ C003 ความไมแนนอนของการวัด (ทางเคมี) วันที่ 21-22 ม.ค. 2553
♦ C005 การสอบเทียบเครื่องชั่ง วันที่ 28-29 ม.ค. 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่นี่

"ผลิตภัณฑปลอดภัย
สินคาไทยสูสากล"
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) จัด
เสวนาเรื่อง "ผลิตภัณฑปลอดภัย....
สินคาไทยสูสากล"ณ หองประชุมชั้น 6
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรม
วิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.52
ที่ผานมา เพื่อมุงเสริมสรางความรูความ
เขาใจดานการวิเคราะหทดสอบเพื่อ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
และเผยแพรการใหบริการของ วศ. ที่
สามารถชวยใหผูประกอบการไทยผลิต
สินคาไดมาตรฐาน และแขงขันไดใน
ตลาดโลก เพื่อขยายฐานลูกคาโดย
เฉพาะกลุมผูสงออกสินคาไทย ซึ่งมี
ผูสนใจจากภาคเอกชนเขารวมมากมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลัดดาวัลย เยียดยัด
laddawan@dss.go.th

สาระนารู : พรบ. สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (ตอน 2)

ในตอน 1

เรื่อง พรบ. สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ไดกลาวถึง
สาเหตุของการเกิดขึ้นของ พรบ. การแบงออกเปนหมวดตาง ๆ และสาระ
สําคัญของ พรบ. คือ การกําหนดกลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม และไมใชบังคับ
แกผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีกฎหมายวิชาชีพอื่นอยู
แลว
ในมาตรา 8 ใหมีสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมี
วัตถุประสงค ตามมาตรา 9 โดยมีสาระสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สนับสนุนผูพิการและผูดอยโอกาสใหสามารถ
เขาเปนสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมความสามัคคี
และผดุงเกียรติ ตลอดจนควบคุมดูแลความประพฤติของผูประกอบการวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
อํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในมาตรา
10 คือการกําหนดแผนการสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปน
ที่สนใจแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวนการประกอบวิชาชีพควบคุมนั้น มีอํานาจ
หนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทั้งการออก การพักใช และการเพิก
ถอนใบอนุญาต
สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในมาตรา 13 แบง
สมาชิกเปน 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ เปนบุคคลธรรมดาที่มีอายุไมต่ํากวา
20 ป สมาชิกสมาคม และสมาชิกกิตติมศักดิ์

1

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหอ
 งปฏิบัตก
ิ าร
กรมวิทยาศาสตรบริการ

ISO 9001
QMS 07034/1131

QMS 002

สาระนารู : พรบ. สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (ตอน 2) (ตอ)
ในตอนตอไป จะไดกลาวถึง การสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิ์ สุขมวง
anusit@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การสอบเทียบพีเอชมิเตอร

พีเอชมิเตอร

(pH meter) เปนเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการ
ควบคุมคุณภาพงานในดานตางๆ
เชน
การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะหทดสอบทางเคมี เพื่อใหผลการ
วิเคราะหทดสอบมีความแมน ความเที่ยง และนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับในระดับสากล การสอบเทียบพีเอชมิเตอร จึงเปน
กิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการประกันคุณภาพ ที่หองปฏิบัติการจะตองดําเนินการ
ดังนั้นกลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ จึง
ไดพัฒนาหลักสูตรการสอบเทียบพีเอชมิเตอร
เปนหลักสูตรที่ผูสนใจสามารถสมัครเรียนไดฟรีผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดทาง http://www.e-learning.dss.go.th ในหลักสูตรนี้ผูเขารับการฝกอบรมจะไดทราบถึง หลักการ
ทํางานของพีเอชมิเตอร, องคประกอบที่จําเปนในการสอบเทียบ และทําการสอบเทียบพีเอชมิเตอรในหองปฏิบัติการ
เสมือนในมาตรวัดหนวยตางๆ เชน มิลลิโวลต, พีเอช และองศาเซลเซียส รวมทั้งการคํานวณคาความไมแนนอนของ
การสอบเทียบและสามารถสงแบบฝกหัดมายังอาจารยผูสอน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
อารีย คชฤทธิ์
aree@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต

อารีย คชฤทธิ์
aree@dss.go.th

ถาม
ตอบ

การขอรับใบประกาศนียบัตร ผานระบบ มีเงื่อนไขและวิธีการอยางไร
1. ผูเรียน ตองสําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่กําหนด
2. ผูเรียนตองไดเกรด "P" หรือ "p" ปรากฏที่คอลัมน Grade ของหลักสูตรนั้น
3. ผูเรียนสามารถขอใบประกาศนียบัตรไดโดยคลิกที่ "ขอใบรับรอง" โดยตองใสเลขที่บัตรประชาชนเพื่อ
ยืนยันตัวตนที่แทจริง
4. ผูเรียนรอผลการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูเรียนขอ (โดยผูที่ไดรับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะตอง
เรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนด)

ถาม
ตอบ

การพิมพใบประกาศนียบัตรทําไดอยางไร
1. ผูเรียน สามารถสั่งพิมพประกาศนียบัตรไดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
2. ดูวิธีสั่งพิมพประกาศนียบัตร ไดที่เมนู "การปริ๊นใบรับรอง"

ถาม
ตอบ

การขอพิมพใบประกาศนียบัตร กรณีที่พนระยะเวลาที่กําหนด สามารถทําไดหรือไมอยางไร
1. ทําไดโดยการสงขอความรองขอ พรอมเหตุผลประกอบมายังผูดูแลระบบที่ elearning@dss.go.th
2. รอรับผลการอนุมัติทางอีเมลภายใน 15 วัน นับจากวันที่สงอีเมลรองขอ

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดที่นี่ ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
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