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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

ส วัสดีคะ พศ.สารฉบับนี้เปนฉบับที่ 5 แลวนะคะ คณะผูจัดทํา 
ขอใชสื่อนี้นําสาระสั้นๆถึงทานโดยเฉพาะขาวสารเกี่ยวกับ 

การฝกอบรม การเพิ่มศักยภาพทางเทคนิคปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร  
อันเปนภาระหนาที่ของสํานักพัฒนาศักยภาพฯ ของเรา 

ปจจุบันดวยความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับความ
ตองการที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กอใหเกิดการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส ที่มีรูปแบบใหมที่เต็มไปดวยความคิด
สรางสรรค ทันสมัยอยูเสมอหรือ ที่เราเริ่มคุนกันดีคือ e-learning  

สํานักพัฒนาศักยภาพฯ ไดนําความรูเรื่องตางๆ จัดทําเปนหลักสูตร
นําเสนอทานในรูปแบบการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ  
e-learning เพื่อนําทานไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแทบจะ
ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ เราตองการเพียงความรวมมือของ
ทานที่จะเขาเรียนในระบบอยางตอเนื่อง ขณะนี้มีหลักสูตรตางๆ นําเขา
สูระบบแลว 11 หลักสูตร ขอเชิญชวนใหทานเขาเยี่ยมชมและรับความรู
ไดที่ http://www.e-learning.dss.go.th  

วันมหกรรมแลกเปลี่ยนความรู :  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ วศ.  

(3S: Success Stories Sharing)  

บทนํา ฉบับที่ 5 :   ตุลาคม  2551 

สาระนารู : เทคนิคการคนหาขอมูลใน Google  

ขาวสารฝกอบรม 

กลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
กรมวิทยาศาสตรบริการเปดหลักสูตร
ใหม “การสอบเทียบเครื่องช่ัง” และ 
หลักสูตร”การตรวจความใชไดของ
วิธี”  สมัครเรียน ฟรี ไดท่ี  
http://www.e-learning.dss.go.th 
ปร ะ ชุ ม วิ ช ากา รน านาชาติ ด า น  
e-learning หั ว ข อ  e-Learners in 
The Generation 2.0   
ในวันที่  20-21 พฤศจิกายน 2551 
ณ อาคาร 9 (Hall 9) อิมแพค เมือง
ทองธานี  ร ายละ เ อี ยด เ พ่ิ ม เติ ม  
http://www.thaicyberu.go.th/iec/ 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

การ คนหาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยสวนใหญจะกระทําผานเคร่ืองมือท่ีเรียกวา Search 
Engine ซ่ึงในปจจุบัน Search Engine ท่ีไดรับความนิยมมากที่สุด ก็คือ  Google     

 แตปญหาสวนใหญ ท่ีผูใชงาน Google พบก็คือ ขอมูลท่ี Google ไดแสดง หลังจากผูใชงานปอน
คียเวิรดสําหรับคนหาแลว บางครั้งไมใชขอมูลท่ีผูใชงานตองการ ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากระบบของ Google เอง
ยังไมฉลาดพอสําหรับรองรับความตองการของทุกคน แตอีกสวนหนึ่งก็มาจาก คียเวิรดท่ีผูใชงานปอนเขาสู
ระบบ ไมสามารถสื่อถึงสารสนเทศที่ผูใชงาน ตองการจริงๆได บทความนี้จึงขอนําเสนอเทคนิคสําหรับการ
สรางคียเวิรดเพ่ือคนหาขอมูลใน Google ใหสามารถไดขอมูลท่ีตรงความตองการของผูใชงานมากที่สุด 
 เทคนิคการปอนคียเวิรดภายใตเครื่องหมาย “......” เชน ตองการคนหาขอมูลเก่ียวกับ  
Computer Science ถาไมมีการใสเคร่ืองหมาย “….” Google จะมองเห็นขอมูลเปน 3 แบบ คือ 
[Computer Science], [Computer], [Science] ดังนั้น ขอมูลท่ีถูกแสดงออกมา อาจจะมีท้ังท่ีเปน  
Computer อยางเดียว หรือเก่ียวกับ 
Science อยางเดียว ซ่ึงไมตรงกับท่ี
ผูใชงานตองการ ดังนั้นควรจะระบุ 
คียเวิรดเปน “Computer Science” 
ระบบของ Google ก็จะแสดงขอมูลท่ี
เก่ียวของกับ Computer Science 
ขึ้นมาอยางเดียว 
 โดย Google นั้นมองคียเวิรด
ในลักษณะของ Non-Case Sensitive 
นั่นคือภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ หรือ
ตัวพิมพเล็ก มีคาเหมือนกัน เชน คําวา 
“C o m p u t e r ”  เหมือนกับคําวา 
“computer” เปนตนนอกจากนั้นยังมี
เทคนิคอ่ืนๆ ใหผูใชงานไดสามารถ
นําไปปรับใชตามความเหมาะสม โดย
สามารถเขาไปดูรายละเอียดไดท่ี  
http://www.google.co.th/support/ 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

 แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานักพัฒนา
ศักยภาพฯ รายละเอียดเพ่ิมเติม  http://blpd.dss.go.th/training  
 กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดฝกอบรม “ชุดหลักสูตรการพัฒนา
หองปฏิบัติการมุงสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ประกอบดวย
หลักสูตรดานระบบบริหารจัดการ (Management System)  7 วัน 
หลักสูตรดานเทคนิค (Technical System) 9 วัน รวมอบรม 16 วัน   
รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0 2201 7434,7438 

http://www.e-learning.dss.go.th
http://www.e-learning.dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
http://www.thaicyberu.go.th/iec/
http://www.google.co.th/support/
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โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

 

กรมวทิยาศาสตรบริการ 

 ห ลักสูตรแนวทางปฏิบัติสําหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหารเปนหลักสูตรฝกอบรมใหมท่ีกรมวิทยาศาสตรจะเปดฝกอบรมในปงบประมาณ 2552 (วันท่ี 12-13 มีนาคม 2552) เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ โดยผานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ิมต้ังแตการสํารวจ
ความตองการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ ท่ัวประเทศ การเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานจุลชีววิทยารวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการทดลองสอน (implementation) โดยเชิญผูเขาอบรมจากหนวยงาน
ตางๆ กอนนํามาใชสอนจริง จึงมั่นใจถึงคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมวาจะสามารถตอบสนองความตองการ
ฝกอบรมไดอยางแทจริง 

 ห ลักสูตรฝกอบรมนี้ไดใชแนวทางตามเอกสาร ISO 7218 : 2007 เร่ือง Microbiology of food 
and animal feeding stuffs-General rules for microbiological examinations  และมีการ

นําความรูเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใชขอมูลจากเอกสาร ISO 11133-1:2000 เร่ือง 
Microbiological of food and animal feeding stuffs-Guidelines on preparation and production of 
culture media- Part 1 : General guidelines on quality assurance for the preparation of culture 
media in the laboratory และเอกสาร ISO 11133-2 : 2000 เร่ือง Microbiological of food and animal 
feeding stuffs-Guidelines on preparation and production of culture media- Part 2  : Practical 
guideline on performance testing of culture media    เ นื่องจากหลักสูตรฝกอบรมนี้เปนการตอยอดความรูจากการฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา” ความรูท่ีไดรับจะเปนการนําความรูพ้ืนฐานไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมจะเกี่ยวกับสุขลักษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา การออกแบบสถานที่เพ่ือปองกันการปนเปอนและรักษาสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
วิธีการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ วิธีการฆาเชื้อและการทําความสะอาดวัสดุ-อุปกรณ
ตางๆ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีท่ีใชในการทดสอบ (โดยจะเนนเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารเลี้ยงเชื้อ) การจัดการกับตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ รวมถึงเทคนิคการทดสอบ การรายงานผล การ
กําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ การทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบ และการควบคุมคุณภาพผลการ
ทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร  

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติสําหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร ”  

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม จะสามารถหาขอมูลเก่ียวกับกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือขอกําหนดเกี่ยวกับอาหารที่จะสงออกไป
แตละประเทศไดจากแหลงใดบาง 

ตอบตอบตอบ   ทานสามารถเขาไปดูไดท่ีเว็บไซตของสถาบันอาหาร (www.nfi.or.th) แลวเขาไปที่ศูนยอัจฉริยะ
เพ่ือการสงออก จะรวบรวมขอกําหนดดานอาหารในแตละประเทศและมีการอัพเดทขอมูลอยูเสมอ 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : คําถามที่พบบอยในเรื่องแนวทางปฏิบัติสําหรับการทดสอบทาง 
                                            จุลชีววิทยาอาหาร 

ถามถามถาม  กรณีเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อชนิดแข็งแลววุนไมแข็งตัวเกิดจากสาเหตุอะไรไดบาง 
ตอบตอบตอบ   สาเหตุจากการไมแข็งตัวของวุนนัน้อาจมาจากหลายสาเหตุ ไดแก ระหวางการเตรียมมีการใหความ

รอนมากเกินไป หรือปรับคาพีเอชไมถูกตอง (คาพีเอชตํ่าเกินไป) หรือชั่งน้ําหนักวุนไมถูกตอง หรือ
วุนละลายไมหมด หรือสวนประกอบตางๆ ผสมกันไมดี  

 

   

ทานใดมีคําแนะนาํหรือคําถามทีตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.  
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th  

******  ลุนรับรางวัลทกุเดือน  ****** 

http://www.nfi.or.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71
http://blpd.dss.go.th/

