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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการด าเนินงานวจิัยเร่ือง 
“การวจัิยเพ่ือพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชน 

สู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมิน 
เร่ือง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี(Good Agricultural Practice : GAP)”
และ เร่ือง “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” 

“การวจัิยเพ่ือพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบ อาหารปลอดภัย
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร.................................................................................................................... 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  
๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
ตอนที่ ๒  รายละเอียดการผลิต 
๔. การผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันของท่านได้แก่  (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
๔.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
๔.๒  สัตว์  ระบุ (ชนิด) ............................................................................... .............................. 
๔.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 
๕. สินค้าเกษตรที่ท่านสนใจจะทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  

๖. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  
  ไม่ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
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ตอนที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจำกัดศัตรูพืช 
รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

  

๒ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการ
หายใจ ทางปากทางผิวหนัง  

  

๓ อาหารปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง อาหารที่ไม่มีสารพิษหรือมีใน
ระดับท่ีปลอดภัย 

  

๔ Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร
ของกลุ่มผู้ค้าปลีกท่ัวโลก 

  

๕ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 
ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ 

  

๖ มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

๗ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หรือลด
ความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการเกษตร เพ่ือให้ได้
ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค 

  

๘ วัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดอันตรายในพืช 

  

๙ วัตถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เชื้อรา 
มีประโยชน์ต่อพืช 

  

๑๐ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 

  

๑๑ การที่เกษตรกรไทยนำสินค้าทางการเกษตร ไปจำหน่ายในร้านค้าปลีก
ในยุโรป จะต้องได้มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

  

๑๒ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดย
เกษตรกรต้องมีการพัฒนา 2 ด้านคือ การพัฒนาฟาร์ม และการพัฒนา
บุคลากร 

  

๑๓ มาตรฐาน ASEAN GAP มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเชื่อม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GAP   

  

๑๔ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรที่มุ่งเน้นเรื่องข้าวอย่างเดียว 
ซ่ึงดูแลโดยกรมการข้าว 
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ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................ ......................................................................
................................................ 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร.................................................................................................................... 

แบบประเมินหลังอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  
๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญา
เอก 
๔. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  
  ไม่ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
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ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจำกัดศัตรูพืช 
รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

  

๒ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการ
หายใจ ทางปากทางผิวหนัง  

  

๓ อาหารปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง อาหารที่ไม่มีสารพิษหรือมีใน
ระดับท่ีปลอดภัย 

  

๔ Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร
ของกลุ่มผู้ค้าปลีกท่ัวโลก 

  

๕ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 
ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ 

  

๖ มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

๗ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หรือลด
ความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการเกษตร เพ่ือให้ได้
ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค 

  

๘ วัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดอันตรายในพืช 

  

๙ วัตถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เชื้อรา 
มีประโยชน์ต่อพืช 

  

๑๐ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 

  

๑๑ การที่เกษตรกรไทยนำสินค้าทางการเกษตร ไปจำหน่ายในร้านค้าปลีก
ในยุโรป จะต้องได้มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

  

๑๒ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดย
เกษตรกรต้องมีการพัฒนา 2 ด้านคือ การพัฒนาฟาร์ม และการพัฒนา
บุคลากร 

  

๑๓ มาตรฐาน ASEAN GAP มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเชื่อม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GAP   

  

๑๔ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรที่มุ่งเน้นเรื่องข้าวอย่างเดียว 
ซ่ึงดูแลโดยกรมการข้าว 
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ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
....................................................................................... .......................................................................
................................................ 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  
๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญา
เอก 
๔. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวท่านเอง)………………..คน 

ตอนที่ ๒  รายละเอียดการผลิต 
๕. การผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันของท่านได้แก่  (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
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๕.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .................................................................................. ...........................  
๕.๒  สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
๕.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) .................................................................... ......................................... 

๖. สินค้าเกษตรที่ท่านสนใจจะทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 
๘. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
................................................................................................................................... ... 

 
ตอนที่ ๓  ระดับการปฏิบัติตามการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ รอบตัวเลขตามความเป็นจริง โดยตัวเลขจะเรียงลำดับจาก     

       มากไปน้อย 5 4 3 2 1 
ประเด็น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

๑. ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การดำเนินเกษตร
อิน ท รี ย์  จ าก เจ้ าห น้ าที่ ต ร วจ สอบ ฯ  ห รื อ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ อยู่เสมอ 

     

๒. ท่านได้รับพันธุ์พืชที่ใช้ในการเพาะปลูก จากแหล่งที่
เหมาะสม ปราศจากการตัดต่อหรือดัดแปลงพันธุกรรม 
หรือผ่านการฉายรังสี 

     

๓. ท่านมีวิธีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่
ถูกหลักการ ทั้งทางดิน น้ำ อากาศ และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทางการเกษตร 

     

๔. บริ เวณ พ้ืนที่ เพาะปลูกของท่านปลอดภัยต่อการ
ปนเปื้อนสารพิษ ทั้งทาง ดิน น้ำ และอากาศ 
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๕ . ใน พ้ื น ที่ ท ำ ก า ร เก ษ ต รข อ งท่ า น มี ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือดูแล
และปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก 
จากแหล่งที่เหมาะสม ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม  
หรือผ่านการฉายรังสี 

     

๗. ท่านมีวิธีเสนอแนะเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสารพิษท่ีถูก  
หลักการ ทั้งทางดิน น้ำ อากาศ และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทางการเกษตร 

     

๘. ในพ้ืนที่ชุมชนของท่านมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
มาต รฐาน เกษ ตร อิน ท รี ย์ เ พ่ื อดู แลและป กป้ อ ง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทั่วถึง 

     

 

ตอนที่ ๔ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

ระบบควบคุมภายใน (ICS) ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล 

  

๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องดำเนินการ
อย่างครบถ้วนอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง 

  

๓ ICS ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 

  

๔ ICS จำเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

  

๕ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย์ ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย 

  

๖ ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

  

๗ ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ของหน่วยรับรอง 
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๘ ข้อดีของการจัดทำระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตให้ได้ผลกำไรที่สูงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป 

  

๙ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  

๑๐ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จำเป็นที่
ต้องอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักสากล 

  

๑๑ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ( ICS)  การจัดทำ
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศักยภาพ
และความพร้อมเบื้อต้นของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบื้องต้น   

  

๑๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้อง
ดำเนินการอย่างครบถ้วน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

๑๓ ระบบควบคุมภายในเป็นระบบที่ใช้สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   

  

๑๔ แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี   

๑๕ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเงื่อนไขที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การจัดทำ
เอกสารและการควบคุมการบันทึก 

  

๑๖ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะทำอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

  

๑๗ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และรับรองแบบมีเงื่อนไข 

  

 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................  

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ชือ่-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินหลังอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกรท์ี่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  
๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  
๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญา
เอก 
๔. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  

ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

ระบบควบคุมภายใน (ICS) ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล 

  

๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องดำเนินการ
อย่างครบถ้วนอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง 
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๓ ICS ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 

  

๔ ICS จำเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

  

๕ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย์ ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย 

  

๖ ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

  

๗ ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ของหน่วยรับรอง 

  

๘ ข้อดีของการจัดทำระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตให้ได้ผลกำไรที่สูงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป 

  

๙ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  

๑๐ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จำเป็นที่
ต้องอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักสากล 

  

๑๑ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ( ICS)  การจัดทำ
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศักยภาพ
และความพร้อมเบื้อต้นของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบื้องต้น   

  

๑๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้อง
ดำเนินการอย่างครบถ้วน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

๑๓ ระบบควบคุมภายในเป็นระบบที่ใช้สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   

  

๑๔ แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี   

๑๕ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเงื่อนไขที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การจัดทำ
เอกสารและการควบคุมการบันทึก 

  

๑๖ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะทำอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

  



119 
 

๑๗ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และรับรองแบบมีเงื่อนไข 

  

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................  

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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การสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม่  
ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั อาจารยส์ังกัดภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  
พ.ศ. 2556 – 2557  

 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541     ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2543     ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2556     ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ทุนการวิจัยท่ีได้รับ 

 งบประมาณแผ่น ดินมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชี ยงใหม่  โดยได้ รับการสนับส นุนจาก
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
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ประสบการณ์งานวิจัยท้ังในและภายนอกประเทศ 
พ.ศ.2560 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน

ชุ มชน สู่ ระบ บ อ าห ารป ลอดภั ยภ าย ใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พ.ศ.2559 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรการศึกษา ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 2 

พ.ศ.2558 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรการศึกษา ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

พ.ศ.2556 การส่ ง เส ริม สุขภาพแลการจัดท า เกณฑ์
สมรรถภาพทางกาย “ศูนย ์3 วยั สานสายใยรัก
แห่งครอบครัว” เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  




