
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหนวยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065 (รุนท่ี ๒) 

หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน(กมป.) เปนหนวยงาน

ใหบริการรับรองการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพ่ือให

การปฏิบัติงานเปนไปตามระบบมาตรฐาน เปนแนวทางเดียวกัน และมีการทวนสอบความถูกตองใน

กระบวนการทํางาน อันจะสงผลใหการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ของกรมประมงเปนท่ียอมรับในสากล อีก

ท้ังมีความเชื่อม่ันในรายงานผลการทดสอบ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทุก

หองปฏิบัติการทดสอบตองดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรางความเชื่อม่ันและควบคุมคุณภาพ

หองปฏิบัติการทดสอบ ใหมีความถูกตองและแมนยํา ซ่ึงปจจุบันหองปฏิบัติการทดสอบท่ีเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทําใหเปนท่ียอมรับและเชื่อม่ันในระดับนานาชาติได ระบบ

รับรองคุณภาพและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีสวนในการขจัดปญหาในการกีดกันทางการคา กอใหเกิด

ความม่ันใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของสินคาสัตวน้ํานั้นๆ 

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพ บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตรวจ

ประเมินฟารม ตรวจประเมินดานเทคนิคทางการปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญ ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ

คุณภาพ จะเปนผูทําการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเง่ือนไขและขอกําหนดของ

มาตรฐาน ดวยปจจุบันบุคลากรกรมประมง มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางใหม ซ่ึงบุคลากรดังกลาวตองไดรับ

การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถอยางตอเนื่องใหเปนไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ 

ISO/IEC 17025 ตามลําดับ จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมประมงอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความรู 

ความสามารถสอดคลองตามหลักมาตรฐานสากลเพ่ือเปนท่ียอมรับ ถูกตองโปรงใส และตามสอบกลับได

วัตถุประสงค 
1. เตรียมความพรอมแกผูตรวจประเมิน พัฒนาสมรรถนะดานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065

2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

ไดนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนผูเขารับการอบรม 

เจาหนาท่ีกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน (กมป.)
เจาหนาท่ีผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ีพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมงของกรมประมง (จังหวัดระยอง 
จันทบุรี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ) จํานวน 30 คน 

ระยะเวลาการฝกอบรม  

วันท่ี 24-26 มกราคม 2560  

สถานท่ีจัด
ณ โรงแรม เดอะกรีนปารคแกรนด อ.เมือง จ.ยโสธร



เนื้อหาหลักสูตร  
1. ระบบคุณภาพสําหรับหนวยรับรองตามระบบISO/IEC 17065 และ Internal Auditor

2. หลักการและเง่ือนไขการรับรองของหนวยรับรองกรมประมง  

๓. ผูตรวจประเมินการตรวจประเมินตามระบบ ISO/IEC 19011 และคุณสมบัติของผูตรวจประเมิน 

๔. วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา/สัตวน้ํา และปจจัยการผลิต 

วิธีการฝกอบรม
บรรยาย /แบงกลุมฝกปฏิบัติ 

วิทยากร/ท่ีปรึกษา  
วิทยากรจากกรมประมง 

งบประมาณ 
1.คาใชจายในการฝกอบรม เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 215,200 บาท เบิกจายจาก แผนงานยุทธศาสตร

สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรสูมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

2. ผูเขารวมอบรม ใหเบิกจากตนสังกัด  
2.1 การคํานวณเวลา เพ่ือเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับต้ังแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู หรือ

สถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี แลวนํา
จํานวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน เพ่ือเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีท่ี
ผูจัดการอบรมจัดอาหารบางม้ือใหระหวางการสัมมนา ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณได ในอัตราม้ือละ ๑ใน ๓ 
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน 

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

2.๒ คาพาหนะในการเดินทางเขารวมอบรมและเดินทางกลับ  
2.๓ คาท่ีพัก กอนการอบรม  

3. คาใชจายในความรับผิดชอบของผูจัด ไดแก 
3.๑ คาท่ีพักระหวางและหลังการอบรม จํานวน 3 คืน ณ สถานท่ีท่ีผูจัดจัดให (เนื่องจากระยะเวลา

สิ้นสุดการอบรมเปนเวลา 18.00 น. และสถานท่ีจัดอบรมมีระยะทางไกล) 
3.2 คาอาหารเชาจํานวน 1 ม้ือ คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 ม้ือ คาอาหารเย็น จํานวน 2 ม้ือ 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 4 ม้ือ 
3.3 คาพาหนะวิทยากร 
3.4 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการจัดอบรม อยูในความรับผิดชอบของผูจัดการอบรม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูตรวจประเมินมีความพรอมและสามารถพัฒนาสมรรถนะดานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตนเอง ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

2. ผูเขารวมฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานตรวจประเมินฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับ และ
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 17065



การประเมินผลและการติดตามผล 
การประเมินผล จัดทําแบบทดสอบความรูท้ังกอนและหลังการฝกอบรม  โดยผูฝกอบรมตองมีความรู

ในเนื้อหาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 จากผูเขารวมฝกอบรมท้ังหมด พรอมท้ังทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังการฝกอบรม โดยผูฝกอบรมตองมีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับพึงพอใจมาก 

การติดตามผล
ติดตามผลการฝกอบรม โดยสงแบบสอบถามและติดตามผลการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใช

ประโยชนหลังการฝกอบรม

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายปานปณณ  วรนุช  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
2. นายณรัฐพัฒน  อินวิเชียร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3. นางสาวรุงอารีย  บุดขุนทด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4. นางสาวธิดา  เกตุศรีแกว  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
5. นางสาวมะลิฉัตร  กลิ่นพยอม  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  
6. พนักงานขับรถยนต 3 คน  สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝง 



กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหนวยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 ( รุนท่ี2 )  

วันท่ี 24 - 26 มกราคม 2560  
  ณ โรงแรม เดอะกรีนปารคแกรนด อ.เมือง จ.ยโสธร 

วันท่ี 24 มกราคม 2560 กิจกรรม 

15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร 

16.00 – 17.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงคในการฝกอบรม  โดยวิทยากรจากกรมประมง 

วันท่ี 25 มกราคม 2560 กิจกรรม 

09.00 – 11.00 น. บรรยาย ระบบคุณภาพสําหรับหนวยรับรองตามระบบISO/IEC 17065

และ Internal Audit  โดย นางสาวอุบลรัตน  สุนทรรัตน

11.00 – 12.00 น. บรรยาย หลักการและเง่ือนไขการรับรองของหนวยรับรองกรมประมง

โดย นางสาวอุบลรัตน  สุนทรรัตน

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. บรรยาย ผูตรวจประเมินการตรวจประเมินตามระบบ ISO/IEC 19011

และคุณสมบัติของผูตรวจประเมิน  โดย นางสาวมณฑิรา  ถาวรยุติการต

15.00 - 16.00 น. บรรยาย วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา/สัตวน้ํา และปจจัยการผลิต

โดย นางวาลุกา  กฤตรัชตนันต

16.00 - 19.00 น. แบงกลุม ฝกภาคปฏิบัติ (แบงกลุม ๓ กลุม)

- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ ณ สํานักงาน ท่ีมีการรับคําขอ 

- ตรวจติดตามตามระบบคุณภาพ ณ สถานประกอบการ 

วันท่ี 26 มกราคม 2560 กิจกรรม 

09.00 – 12.00 น. แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ ตรวจติดตามตามระบบคุณภาพฟารม 

ณ สถานท่ีจริง (แบงกลุม ๓ กลุม) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ ตรวจติดตามตามระบบคุณภาพฟารม 

ณ สถานท่ีจริง (แบงกลุม ๓ กลุม) (ตอ) 

๑6.๐๐ – 18.00 น. สรุปปญหาและอุปสรรคในการฝกปฏิบัติ ณ สถานท่ีจริง 

หมายเหตุ 
1. การแตงกาย : ชุดสุภาพ 
2. รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 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 


