โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหนวยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065 (รุนที่ ๒)
หลักการและเหตุผล
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน(กมป.) เปนหนวยงาน
ใหบริการรับรองการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพื่อให
การปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามระบบมาตรฐาน เป น แนวทางเดี ย วกั น และมี ก ารทวนสอบความถู ก ต อ งใน
กระบวนการทํางาน อันจะสงผลใหการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ของกรมประมงเปนที่ยอมรับในสากล อีก
ทั้งมีความเชื่อมั่นในรายงานผลการทดสอบ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทุก
หองปฏิบัติการทดสอบตองดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรางความเชื่อมั่นและควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการทดสอบ ใหมีความถูกตองและแมนยํา ซึ่งปจจุบันหองปฏิบัติการทดสอบที่เปนที่ยอมรับทั่วไป
ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทําใหเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในระดับนานาชาติได ระบบ
รับรองคุณภาพและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีสวนในการขจัดปญหาในการกีดกันทางการคา กอใหเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของสินคาสัตวน้ํานั้นๆ
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพ บุคคลากรที่มีความรูความสามารถในดานตรวจ
ประเมินฟารม ตรวจประเมินดานเทคนิคทางการปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญ ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ
คุณภาพ จะเปนผูทําการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบั ติงาน ใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของ
มาตรฐาน ดวยปจจุบันบุคลากรกรมประมง มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางใหม ซึ่งบุคลากรดังกลาวตองไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถอยางตอเนื่องใหเปนไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ
ISO/IEC 17025 ตามลําดับ จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมประมงอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรู
ความสามารถสอดคลองตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อเปนที่ยอมรับ ถูกตองโปรงใส และตามสอบกลับได
วัตถุประสงค
1. เตรี ยมความพร อมแก ผู ตรวจประเมิ น พั ฒ นาสมรรถนะด านการตรวจประเมิ น มาตรฐานฟาร ม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065
ไดนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนผูเขารับการอบรม
เจาหนาที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน (กมป.)
เจ าหน าที่ ผู ตรวจประเมิ นและเจ าหน าที่ พัฒนาและส งเสริ มอาชี พการประมงของกรมประมง (จั งหวั ดระยอง
จันทบุรี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ) จํานวน 30 คน
ระยะเวลาการฝกอบรม
วันที่ 24-26 มกราคม 2560
สถานที่จัด
ณ โรงแรม เดอะกรีนปารคแกรนด อ.เมือง จ.ยโสธร

เนื้อหาหลักสูตร
1. ระบบคุณภาพสําหรับหนวยรับรองตามระบบISO/IEC 17065 และ Internal Auditor
2. หลักการและเงื่อนไขการรับรองของหนวยรับรองกรมประมง
๓. ผูตรวจประเมินการตรวจประเมินตามระบบ ISO/IEC 19011 และคุณสมบัติของผูตรวจประเมิน
๔. วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา/สัตวน้ํา และปจจัยการผลิต
วิธีการฝกอบรม
บรรยาย /แบงกลุมฝกปฏิบัติ
วิทยากร/ที่ปรึกษา
วิทยากรจากกรมประมง
งบประมาณ
1.คาใชจายในการฝกอบรม เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 215,200 บาท เบิกจายจาก แผนงานยุทธศาสตร
สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรสูมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
2. ผูเขารวมอบรม ใหเบิกจากตนสังกัด
2.1 การคํานวณเวลา เพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู หรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี แลวนํา
จํานวนวัน ทั้งหมดมาคูณกับอั ตราเบี้ย เลี้ย งเดิ นทางเหมาจายตอวัน เพื่อเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ในกรณี ที่
ผูจัดการอบรมจัดอาหารบางมื้อใหระหวางการสัมมนา ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได ในอัตรามื้อละ ๑ใน ๓
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน
การคํานวณเวลาใหนับ ๒๔ ชั่วโมง เปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และ
สวนที่ไมถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั้น มากกวา ๑๒ ชั่วโมง ใหถือเปน ๑ วัน
2.๒ คาพาหนะในการเดินทางเขารวมอบรมและเดินทางกลับ
2.๓ คาที่พัก กอนการอบรม
3. คาใชจายในความรับผิดชอบของผูจัด ไดแก
3.๑ คาที่พักระหวางและหลังการอบรม จํานวน 3 คืน ณ สถานที่ที่ผูจัดจัดให (เนื่องจากระยะเวลา
สิ้นสุดการอบรมเปนเวลา 18.00 น. และสถานที่จัดอบรมมีระยะทางไกล)
3.2 คาอาหารเชาจํานวน 1 มื้อ คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ คาอาหารเย็น จํานวน 2 มื้อ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อ
3.3 คาพาหนะวิทยากร
3.4 คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดอบรม อยูในความรับผิดชอบของผูจัดการอบรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูตรวจประเมินมีความพรอมและสามารถพัฒนาสมรรถนะดานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตนเอง ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065
2. ผูเขารวมฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานตรวจประเมินฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ และ
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 17065

การประเมินผลและการติดตามผล
การประเมินผล จัดทําแบบทดสอบความรูทั้งกอนและหลังการฝกอบรม โดยผูฝกอบรมตองมีความรู
ในเนื้อหาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 80 จากผูเขารวมฝกอบรมทั้งหมด พรอมทั้งทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังการฝกอบรม โดยผูฝกอบรมตองมีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับพึงพอใจมาก
การติดตามผล
ติดตามผลการฝกอบรม โดยสงแบบสอบถามและติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใช
ประโยชนหลังการฝกอบรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายปานปณณ วรนุช
2. นายณรัฐพัฒน อินวิเชียร
3. นางสาวรุงอารีย บุดขุนทด
4. นางสาวธิดา เกตุศรีแกว
5. นางสาวมะลิฉัตร กลิ่นพยอม
6. พนักงานขับรถยนต 3 คน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝง

กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหนวยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 ( รุนที่2 )
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2560
ณ โรงแรม เดอะกรีนปารคแกรนด อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ 24 มกราคม 2560
กิจกรรม
15.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน - รับเอกสาร
16.00 – 17.00 น.
ชี้แจงวัตถุประสงคในการฝกอบรม โดยวิทยากรจากกรมประมง
วันที่ 25 มกราคม 2560
กิจกรรม
บรรยาย ระบบคุณภาพสําหรับหนวยรับรองตามระบบISO/IEC 17065
09.00 – 11.00 น.
และ Internal Audit โดย นางสาวอุบลรัตน สุนทรรัตน
บรรยาย หลักการและเงื่อนไขการรับรองของหนวยรับรองกรมประมง
11.00 – 12.00 น.
โดย นางสาวอุบลรัตน สุนทรรัตน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น.
บรรยาย ผูตรวจประเมินการตรวจประเมินตามระบบ ISO/IEC 19011
13.00 – 15.00 น.
และคุณสมบัติของผูตรวจประเมิน โดย นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต
บรรยาย วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา/สัตวน้ํา และปจจัยการผลิต
15.00 - 16.00 น.
โดย นางวาลุกา กฤตรัชตนันต
แบงกลุม ฝกภาคปฏิบัติ (แบงกลุม ๓ กลุม)
16.00 - 19.00 น.
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ ณ สํานักงาน ที่มีการรับคําขอ
- ตรวจติดตามตามระบบคุณภาพ ณ สถานประกอบการ
วันที่ 26 มกราคม 2560
กิจกรรม
แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ ตรวจติดตามตามระบบคุณภาพฟารม
09.00 – 12.00 น.
ณ สถานที่จริง (แบงกลุม ๓ กลุม)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ ตรวจติดตามตามระบบคุณภาพฟารม
13.00 – 16.00 น.
ณ สถานที่จริง (แบงกลุม ๓ กลุม) (ตอ)
สรุปปญหาและอุปสรรคในการฝกปฏิบัติ ณ สถานที่จริง
๑6.๐๐ – 18.00 น.
หมายเหตุ
1. การแตงกาย : ชุดสุภาพ
2. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.45 – 15.00 น.

3. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น
5. ตารางการฝกอบรมมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

