
โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหนวยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065 ( รุนท่ี๑ ) 

หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน(กมป.) เปนหนวยงาน

ใหบริการรับรองการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามระบบมาตรฐาน เปนแนวทางเดียวกัน และมีการทวนสอบความถูกตองในกระบวนการ
ทํางาน อันจะสงผลใหการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ของกรมประมงเปนท่ียอมรับในสากล อีกท้ังมีความเชื่อม่ัน
ในรายงานผลการทดสอบ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทุกหองปฏิบัติการทดสอบ
ตองดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรางความเชื่อม่ันและควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ ใหมี
ความถูกตองและแมนยํา  ซ่ึงปจจุบันหองปฏิบัติการทดสอบท่ีเปนท่ียอมรับท่ัวไป ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ทําใหเปนท่ียอมรับและเชื่อม่ันในระดับนานาชาติได ระบบรับรองคุณภาพและการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน มีสวนในการขจัดปญหาในการกีดกันทางการคา กอใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพ ความปลอดภัย 
และมาตรฐานของสินคาสัตวน้ํานั้นๆ

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพ บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตรวจ
ประเมินฟารม ตรวจประเมินดานเทคนิคทางการปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญ ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ
คุณภาพ จะเปนผูทําการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเง่ือนไขและขอกําหนดของมาตรฐาน 
ดวยปจจุบันบุคลากรกรมประมง มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางใหม ซ่ึงบุคลากรดังกลาวตองไดรับการพัฒนาให
มีความรู ความสามารถอยางตอเนื่องใหเปนไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ ISO/IEC 17025

ตามลําดับ จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมประมงอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ
สอดคลองตามหลักมาตรฐานสากลเพ่ือเปนท่ียอมรับ ถูกตองโปรงใส และตามสอบกลับได

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรู ความเขาใจในขอกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจติดตามคุณภาพตามระบบ ISO/IEC 17025 ไดนําความรูท่ี

ไดรับไปประยุกตใชในหองปฏิบัติการทดสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จํานวนผูเขารับการอบรม 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทดสอบกรมประมง สังกัดกองวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง(กพช.), กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล(กพท.), กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(กปจ.), กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด(กพจ.), ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํานครศรีธรรมราช, 
ศูนยวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ําสงขลา, ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี จํานวน  30 คน 

ระยะเวลาการฝกอบรม  
วันท่ี 9-11 มกราคม 2560

สถานท่ีจัด
ณ หองประชุมกุลาดํา กรมประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 



เนื้อหาหลักสูตร  
1. การตรวจสอบ การรับรอง และขอกําหนด ISO/IEC 17025

2. หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
3. แผนปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะหองปฏิบัติการทดสอบ 

วิธีการฝกอบรม
บรรยาย ฝกปฏิบัติทําแบบฝกหัด 

วิทยากร/ท่ีปรึกษา  

- วิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
- วิทยากรจากกรมประมง 

งบประมาณ 
1. คาใชจายในการฝกอบรม เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 135,900 บาท เบิกจายจากแผนงานยุทธศาสตร

สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรสูมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

2. ผูเขารวมอบรม ใหเบิกจากตนสังกัด  
2.1 การคํานวณเวลาเพ่ือเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับต้ังแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู

หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี แลวนํา
จํานวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน เพ่ือเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีท่ีผูจัดการ
อบรมจัดอาหารบางม้ือใหระหวางการสัมมนา ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณได ในอัตราม้ือละ ๑ ใน ๓ ของ
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน

การคํานวณเวลาใหนับ ๒๔ ชั่วโมง เปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง 
และสวนท่ีไมถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั้น มากกวา ๑๒ ชั่วโมง ใหถือเปน ๑ วัน 

2.๒ คาพาหนะในการเดินทางเขารวมอบรมและเดินทางกลับ  
2.๓ คาท่ีพัก กอนและหลังการอบรม  

3. คาใชจายในความรับผิดชอบของผูจัด ไดแก
3.๑ คาท่ีพักระหวางการอบรม จํานวน 2 คืน ณ สถานท่ีท่ีผูจัดจัดให
3.2 คาอาหารกลางวัน จํานวน 3 ม้ือ คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 6 ม้ือ 
3.3 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการจัดอบรม อยูในความรับผิดชอบของผูจัดการอบรม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรและเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการอบรม มีความรู ความเขาใจสามารถตรวจ

ติดตามคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และนําความรูท่ีไดดังกลาวไปประยุกตใชในหองปฏิบัติการ

ทดสอบของหนวยงานเพ่ือใหมีระบบท่ีไดมาตรฐาน ผลการวิเคราะหทดสอบท่ีไดมีความถูกตองและแมนยําในการ
รายงานผล 



การประเมินผลและการติดตามผล 
การประเมินผล จัดทําแบบทดสอบความรูท้ังกอนและหลังการฝกอบรม โดยผูฝกอบรมตองมีความรูใน

เนื้อหาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 จากผูเขารวมฝกอบรมท้ังหมด พรอมท้ังทําแบบสอบถามความพึงพอใจหลัง
การฝกอบรม โดยผูฝกอบรมตองมีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับพึงพอใจมาก 

การติดตามผล
ติดตามผลการฝกอบรมโดยสงแบบสอบถามและติดตามผลการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใช

ประโยชนหลังการฝกอบรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายวิเชียร  วรสายัณห ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา 

                     ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 
2. นางสาวอุบลรัตน  สุนทรรตัน นักวิชาการประมงชํานาญการ 
3. นางวาลุกา  กฤตรัชตนันต นักวิชาการประมงชํานาญการ 
4. นายณรัฐพัฒน  อินวิเชียร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
5. นางสาวธิดา  เกตุศรีแกว  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
6. นางสาวมะลิฉัตร  กลิ่นพยอม  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  



กําหนดการฝกอบรม   
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหนวยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 ( รุนท่ี1 )

       วันท่ี 9-11 มกราคม 2560
ณ หองประชุมกุลาดํา กรมประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันท่ี 9 มกราคม 2560 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร  

08.30 - 09.00 น. เปดพิธี  
โดย ผอ. วิเชียร วรสายัณห

09.00 – 10.30 น. บรรยาย การตรวจสอบ การรับรอง และขอกําหนด ISO/IEC 17025

โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นายสมพร บุญเลิศ) 

10.30 – 12.00 น. บรรยาย สรุปขอกําหนด ISO/IEC 17025
โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นายสมพร บุญเลิศ) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. บรรยาย หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (1) 

โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นายสมพร บุญเลิศ) 

15.00 - 17.30 น. แบงกลุมฝกปฏิบัติและทําแบบฝกหัด การตรวจสอบ การรับรอง และ

ขอกําหนด ISO/IEC 17025 และหลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (1)

แบงเปน 2 กลุม โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
กลุมท่ี 1 นายสมพร บุญเลิศ 

                       กลุมท่ี 2 นางสาวปยรัตน หม่ืนศรีชัย 

วันท่ี 10 มกราคม 2560 กิจกรรม 

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (2) 
โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นายสมพร บุญเลิศ)

10.30 – 12.00 น. บรรยาย หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (3) 
โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นายสมพร บุญเลิศ) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  บรรยาย หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (4) 
โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นายสมพร บุญเลิศ)

15.00 – 17.30 น.  แบงกลุมฝกปฏิบัติและทําแบบฝกหัด หลักการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน (2),(3),(4)
แบงเปน 2 กลุม โดยวิทยากรจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

กลุมท่ี 1 นายสมพร บุญเลิศ 
                       กลุมท่ี 2 นางสาวปยรัตน หม่ืนศรีชัย



วันท่ี 11 มกราคม 2560 กิจกรรม 

9.00 – 12.00น. แผนปฏิบัติการ การประเมินสมรรถนะหองปฏิบัติการทดสอบ 
 โดย นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต วิทยากรจากกรมประมง 

12.00 - 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00น. แผนปฏิบัติการ การประเมินสมรรถนะหองปฏิบัติการทดสอบ(ตอ)

โดย นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม วิทยากรจากกรมประมง

หมายเหตุ 
1. การแตงกาย : ชุดสุภาพ 
2. รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.45 – 15.00 น. 
3. ตารางการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 


