อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
หลักสูตร ข้อกาหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2017
หลักการและเหตุผล
กองพั ฒ นาระบบการรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า ประมงและหลั ก ฐานเพื่ อ การสื บ ค้ น (กมป.) เป็ น
หน่วยงานให้บริการรับรองการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065
เพื่อยกระดับ มาตรฐานคุณภาพสินคาสัตว์น้าภายในประเทศที่ได้รับการรับรองโดยกรมประมง และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบมาตรฐาน มีการทวนสอบความถูกต้องในกระบวนการท้างาน อันจะส่งผลให้การตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและสถานประกอบการของกรมประมงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทังมีความเชื่อมั่นใน
รายงานผลการทดสอบของห้ องปฏิบั ติการทดสอบที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและสถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทุกห้องปฏิบัติการทดสอบต้องด้าเนินการตามระบบคุณภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้มีความถูกต้องและแม่นย้า ซึ่ง ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ท้าให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน
ระดับนานาชาติได้ ระบบรับรองคุณภาพและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีส่วนในการขจัดปัญหาในการกีด
กันทางการค้า ก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้านันๆ
ด้วยปัจจุบันข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2005 ได้มีการปรับปรุงเป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017
ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อกาหนดหลายข้อกาหนด และบุคลากรกรมประมง มีการโยกย้าย
บุคลากรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดสอบต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17065 ตามล้าดับ จึงต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรมประมงอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อเป็นที่ยอมรับ ถูกต้องโปร่งใส และตามสอบกลับได้
อีกทังกรมประมง และ ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ได้ร่วมกันเตรียม
ความพร้อมในการเทียบเคียง (Benchmarking) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลียงสัตว์น้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลียง
กุ้งทะเลของประเทศไทย (มกษ. 7401-2557) กับเกณฑ์ก้าหนดของ GSSI (Global Seafood Sustainability
Initiative) เพื่อให้มาตรฐาน มกษ 7401-2557 ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล โดย GSSI
มีเกณฑ์ก้าหนดให้ หน่วยรับรอง (Certification Body-CB) ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065
และต้องใช้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 และ
น้าความรู้ ที่ได้รั บ ไปประยุ กต์ใช้ในห้ องปฏิบัติการทดสอบได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภ าพตามมาตรฐานระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการสอดคล้องตามข้อกาหนด ISO/IEC 17025 : 2017
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
ข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท้าเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2017 ได้

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบกรมประมง ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (กพช.) กองวิจั ยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
(กพก.) และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า (กพอ.) จ้านวน 40 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561
สถานที่จัด
1. ห้องประชุมพะยูน ชัน 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ
2. ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ
ที่พัก
โรงแรมมารวย การ์เด้น
เนื้อหาหลักสูตร
1. ข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017
2. การประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ
3. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
4. การจัดท้าเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากร/ที่ปรึกษา
วิทยากรภาคเอกชนและวิทยากรจากกรมประมง
งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นจ้านวนเงินทังสิน 200,280 บาท เบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ผลผลิต/โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อยรักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
สินค้าประมง
2. ผู้เข้าร่วมอบรม ให้เบิกจากต้นสังกัด
2.1 การค้านวณเวลาเพื่อเบิกเบียเลียงเดินทาง ให้นับตังแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี แล้วน้า
จ้านวนวันทังหมดมาคูณกับอัตราเบียเลียงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน เพื่อเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการ
อบรมจัดอาหารบางมือให้ระหว่างการสัมมนา ให้หักเบียเลียงเดินทางที่ค้านวณได้ ในอัตรามือละ ๑ ใน ๓ ของ
อัตราเบียเลียงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน
การค้านวณเวลาให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และ
ส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนัน มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน
2.๒ ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมอบรมและเดินทางกลับ

2.๓ ค่าที่พัก ก่อนและหลังการอบรม
3. ค่าใช้จ่ายในความรับผิดชอบของผู้จัด ได้แก่
3.๑ ค่าที่พักระหว่างการอบรม จ้านวน 3 คืน ณ สถานที่ที่ผู้จัดจัดให้
3.2 ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 4 มือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 8 มือ
3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นในการจัดอบรม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติก ารทดสอบที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานเพื่อให้มีระบบที่ได้มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้
มีความถูกต้องและแม่นย้าในการรายงานผล สอดคล้องตามข้อกาหนด ISO/IEC 17025 : 2017 และสามารถตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานดังกล่าว ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลและการติดตามผล
การประเมินผล จัดท้าแบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม โดยผู้ฝึกอบรมต้องมีความรู้ในเนือหาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมทังท้าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม โดยผู้ฝึกอบรมต้องมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าระดับพึงพอใจมาก
การติดตามผล
ติดตามผลการฝึกอบรมโดยส่งแบบสอบถามและติดตามผลการน้าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์หลังการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวสุทธิสินี พูลสวัสดิ์
2. นางสาวหทัยชนก บัววารี
3. นางสาวจตุพร ชีวะปรีชา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
หลักสูตร ข้อกาหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
วันที่ 11 และ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพ ฯ
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพ ฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
กิจกรรม
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร
08.30 - 09.00 น.
เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชีแจงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การบรรยายเรือ่ ง การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
09.00 – 12.00 น.
ISO/IEC 17025 : 2017 โดย วิทยากรภาคเอกชน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
13.00 – 17.00 น.
ISO/IEC 17025 : 2017 (ต่อ) โดย วิทยากรภาคเอกชน
กิจกรรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
การบรรยายเรื่อง ข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017
09.00 – 12.00 น.
1. ข้อก้าหนดทั่วไป
2. ข้อก้าหนด ด้านโครงสร้าง
3. ข้อก้าหนด ด้านทรัพยากร
โดย วิทยากรภาคเอกชน อบรมร่วมกับ กตส.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น.
การบรรยายเรื่อง ข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 (ต่อ)
๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น.
4. ข้อก้าหนด ด้านกระบวนการ
โดย วิทยากรภาคเอกชน อบรมร่วมกับ กตส.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561
กิจกรรม
9.00 – 12.00น.
การบรรยายเรื่อง ข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 (ต่อ)
5. ข้อก้าหนด ด้านการจัดการ
โดย วิทยากรภาคเอกชน อบรมร่วมกับ กตส.
12.00 - 13.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00น.
การบรรยายเรื่อง
- ข้อก้าหนด ISO/IEC 17025 : 2017
5. ข้อก้าหนด ด้านการจัดการ (ต่อ)
- การประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
- ถาม/ตอบ
โดย วิทยากรภาคเอกชน อบรมร่วมกับ กตส.
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
กิจกรรม
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง การจัดท้าเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
9.00 – 12.00น.
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
โดยวิทยากรกลุ่มจากกรมประมง
12.00 - 13.00น.
13.00 – 16.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง การจัดท้าเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ต่อ)
โดยวิทยากรกลุ่มจากกรมประมง

หมายเหตุ
1. การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.45 – 15.00 น.
3. ตารางการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

