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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการด าเนินงานวจิัยเร่ือง 
“การพฒันากลุ่มธุรกจิเกษตรจังหวดัเชียงใหม่  

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน” 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมิน: ระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
“การพฒันากลุ่มธุรกจิเกษตรจังหวดัเชียงใหม่  

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน” 

 

  

 



131 
 

 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เร่ือง “ระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปีท่ี ๒  

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ช้ัน ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด ๔ ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง ๔ ตอน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ปี  
๓. การศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตวัท่านเอง)………………..คน 
ตอนท่ี ๒  รายละเอยีดการผลิต 
๕. การผลิตสินคา้เกษตรปัจจุบันของทา่นไดแ้ก่  (สามารถระบุไดห้ลายช่อง) 
๕.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
๕.๒  สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
๕.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๖. สินคา้เกษตรท่ีท่านสนใจจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คือ (สามารถระบุไดห้ลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๗. ท่านคาดวา่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี ๓ ความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) ในประเด็นต่อไปน้ี 
 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จัดท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
รายยอ่ย 

  

๒ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้ น
ทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั 

  

๓ PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่ม
กนัอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื พร้อมกบัใหก้ารรับรองเกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

  

๔ ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการ
ผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  

๕ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดย
ชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของ
ทอ้งถ่ิน 

  

๖ ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมี  
การด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

  

๗ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการ
รวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้าน
เดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

  

๘ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมี
ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือ
เป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด 

  

๙ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน 

  

๑๐ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๑๑ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

  

๑๒ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

๑๓ กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์   

๑๔ การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุม
ตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้
การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร 
เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

  

๑๕ การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี  3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรอง
มาตรฐานเกษตร 

  

๑๖ หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การ
แลก เป ล่ียนความคิด เห็น  การมี ส่ วน ร่วม  ความโป ร่งใส  ความไว้วางใจ 
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

  

๑๗ ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ี
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  

  

๑๘ ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบ
หน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง ( first 
party certification)   

  

๑๙ การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้

  

๒๐ ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลักฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตร
อินทรียข์องกลุ่มได ้   

  

ตอนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการเขา้อบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
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แบบประเมินหลงัอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เร่ือง “ระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปีท่ี ๒  

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ช้ัน ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด ๔ ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง ๔ ตอน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพท่ัวไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ปี  
๓. การศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. ท่านคาดวา่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี ๒ ความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) ในประเด็นต่อไปน้ี 
 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จัดท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
รายยอ่ย 

  

๒ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้ น
ทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั 

  

๓ PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่ม
กนัอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื พร้อมกบัใหก้ารรับรองเกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

  

๔ ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการ
ผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  

๕ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดย
ชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของ
ทอ้งถ่ิน 

  

๖ ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมี  
การด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

  

๗ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการ
รวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้าน
เดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

  

๘ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมี
ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือ
เป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด 

  

๙ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน 

  

๑๐ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๑๑ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

  

๑๒ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

๑๓ กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์   

๑๔ การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุม
ตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้
การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร 
เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

  

๑๕ การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี  3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรอง
มาตรฐานเกษตร 

  

๑๖ หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การ
แลก เป ล่ียนความคิด เห็น  การมี ส่ วน ร่วม  ความโป ร่งใส  ความไว้วางใจ 
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

  

๑๗ ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ี
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  

  

๑๘ ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบ
หน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง ( first 
party certification)   

  

๑๙ การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้

  

๒๐ ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลักฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตร
อินทรียข์องกลุ่มได ้   

  

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการเขา้อบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมิน: การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
“การพฒันากลุ่มธุรกจิเกษตรจังหวดัเชียงใหม่  

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน” 
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แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เร่ือง “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปีท่ี ๒  

วันศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ช้ัน ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด ๔ ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง ๔ ตอน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ปี  
๓. การศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตวัท่านเอง)………………..คน 

ตอนท่ี ๒  รายละเอยีดการผลิต 
๕. การผลิตสินคา้เกษตรปัจจุบันของท่านไดแ้ก่  (สามารถระบุไดห้ลายช่อง) 

๕.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  

๕.๒  สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๕.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๖. สินคา้เกษตรท่ีท่านสนใจจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คือ (สามารถระบุไดห้ลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
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๗. ท่านคาดวา่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 

ตอนท่ี ๓  ระดับการปฏิบัติตามการจัดท าระบบควบคุมภายใน (ICS) 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ รอบตัวเลขตามความเป็นจริง โดยตัวเลขจะเรียงล าดับจากมาก 

   ไปน้อย 5 4 3 2 1 

ประเด็น 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

๑. ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตร
อิ น ท รี ย์  จ าก เจ้ าห น้ า ท่ี ต รว จส อบ ฯ  ห รื อ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ อยูเ่สมอ 

     

๒. ท่านได้รับพนัธุ์พืชท่ีใช้ในการเพาะปลูก จากแหล่งท่ี
เหมาะสม ปราศจากการตดัต่อหรือดัดแปลงพนัธุกรรม 
หรือผา่นการฉายรังสี 

     

๓. ท่านมีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ี
ถูกหลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทางการเกษตร 

     

๔. บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภยัต่อการปนเป้ือน
สารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้า และอากาศ 

     

๕.ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิก 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพนัธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก 
จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม  
หรือผา่นการฉายรังสี 
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ประเด็น 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

๗. ท่านมีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษท่ี
ถูก  หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทางการเกษตร 

     

๘. ในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
ม าตรฐาน เกษ ตร อิน ท รีย์ เพื่ อ ดู แลและป ก ป้ อ ง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทัว่ถึง 

     

 

ตอนท่ี ๔ ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบควบคุมภายใน (ICS) 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าระบบ

ควบคุมภายใน (ICS) ในประเด็นต่อไปน้ี 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

  

๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น
อยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 

  

๓ ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ 
หลายราย 

  

๔ ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม   

๕ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมี
สมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 

  

๖ ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

  

๗ ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็นระบบประกนั
คุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๘ ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้
ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

  

๙ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

  

๑๐ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออก
เขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์หไ้ดม้าตรฐานตามหลกัสากล 

  

๑๑ ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท าระบบเอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้
ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
→ การประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   

  

๑๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ต้องด าเนินการอย่าง
ครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  

๑๓ ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ   

  

๑๔ แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี   

๑๕ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการ
ควบคุมการบนัทึก 

  

๑๖ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

๑๗ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

  

ตอนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการเขา้อบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เร่ือง “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปีท่ี ๒  

วันศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ช้ัน ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง ๓ ตอน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ปี  
๓. การศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. ท่านคาดวา่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลไดห้รือไม่ 
  ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี ๒ ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบควบคุมภายใน (ICS) 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าระบบ

ควบคุมภายใน (ICS) ในประเด็นต่อไปน้ี 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

  

๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น
อยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 

  

๓ ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ 
หลายราย 

  

๔ ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม   

๕ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมี
สมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 

  

๖ ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

  

๗ ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็นระบบประกนั
คุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง 

  

๘ ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้
ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

  

๙ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

  

๑๐ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออก
เขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์หไ้ดม้าตรฐานตามหลกัสากล 

  

๑๑ ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท าระบบเอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้
ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

→ การประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   

๑๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ต้องด าเนินการอย่าง
ครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  

๑๓ ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ   

  

๑๔ แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี   

๑๕ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการ
ควบคุมการบนัทึก 

  

๑๖ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

๑๗ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

  

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการเขา้อบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......... 
...........................................................................................................................................................
...  
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมิน: การปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ ี
“การพฒันากลุ่มธุรกจิเกษตรจังหวดัเชียงใหม่  

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน” 
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แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เร่ือง “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปีท่ี ๒  

วันศุกร์ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ช้ัน ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด ๔ ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง ๔ ตอน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ปี  
๓. การศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตอนท่ี ๒  รายละเอยีดการผลิต 
๔. การผลิตสินคา้เกษตรปัจจุบันของท่านไดแ้ก่  (สามารถระบุไดห้ลายช่อง) 
๔.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
๔.๒  สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
๔.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 
๕. สินคา้เกษตรท่ีท่านสนใจจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คือ (สามารถระบุไดห้ลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว ์ ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๖. ท่านคาดวา่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ดห้รือไม่ 
  ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี ๓ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทาง

การเกษตรท่ีดี (GAP) ในประเด็นต่อไปน้ี 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

  

๒ การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ ทางปากทาง
ผิวหนงั  

  

๓ อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั   

๔ Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก   

๕ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์
และสัตวน์ ้า 

  

๖ มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี   

๗ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของ
อนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และ
เหมาะสมต่อการบริโภค 

  

๘ วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช   

๙ วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช   

๑๐ การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น   

๑๑ การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป จะตอ้ง
ไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

  

๑๒ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรต้องมีการ
พฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

  

๑๓ มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐาน
ภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

  

๑๔ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองข้าวอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดย
กรมการขา้ว 
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ตอนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการเขา้อบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

แบบประเมินหลงัอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เร่ือง “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปีท่ี ๒  

วันศุกร์ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ช้ัน ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง ๓ ตอน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
 
ตอนท่ี ๑  สถานภาพท่ัวไป  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ปี  
๓. การศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. ท่านคาดวา่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ดห้รือไม่ 
  ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
  ไม่ได ้ เพราะ 
...................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี ๒ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทาง

การเกษตรท่ีดี (GAP) ในประเด็นต่อไปน้ี 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

  

๒ การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ ทางปากทาง
ผิวหนงั  

  

๓ อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั   

๔ Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก   

๕ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์
และสัตวน์ ้า 

  

๖ มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี   

๗ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของ
อนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และ
เหมาะสมต่อการบริโภค 

  

๘ วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช   

๙ วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช   
๑๐ การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น   

๑๑ การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป จะตอ้ง
ไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

  

๑๒ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรต้องมีการ
พฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

  

๑๓ มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐาน
ภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

  

๑๔ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองข้าวอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดย
กรมการขา้ว 
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ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการเขา้อบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ-สกุล    อ.พิชญานนัท ์อมรพิชญ ์     
  
วัน เดือน ปีเกดิ    17 มิถุนายน 2520 
หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ ภาควิชาการบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าภาควิชาบญัชีและการเงิน คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 – 2551 อาจารย ์มหาวิทยาลยัโยนก 
พ.ศ. 2544 – 2546 หวัหนา้แผนกบญัชี บจก. ศิริเวช เมดิคอล 
พ.ศ. 2543 – 2544 พนกังานบญัชี บจก. ดริสเซ่น แอร์คราฟท ์อินทีเรีย ซิสเทม 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2545 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ไทย 
พ.ศ. 2542 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ไทย 
   

ทุนการวิจัยท่ีได้รับ 
    ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.). 
 

ประสบการณ์งานวิจัยท้ังในและภายนอกประเทศ 
ผลงานวิจยั ท่ีไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบตัร 

พ.ศ. 2556-2558 เร่ือง ตน้ทุนและตอบผลตอบแทนการบริหารทรัพยากรการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนของท้องถ่ิน จ. เชียงใหม่ ภายใตโ้ครงการพฒันาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จ.เชียงใหม่ (วช.) เร่ือง การพฒันาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดจ ากัด
ความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผูน้ ากลุ่มธุรกิจชุมชน 
OTOP จ.เชียงใหม่ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

งานวิจยั 
พ.ศ. 2561 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีท่ี 2 
พ.ศ. 2560 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี3 
พ.ศ. 2560 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 
พ.ศ. 2557 การพฒันาศกัยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ปีท่ี 2 




