
 

 
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบตักิารส าหรับเพิม่สมรรถนะการตรวจประเมนิและการสง่เสริม

ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการผลติ ผลติผลและผลติภัณฑส์ตัวน์  าอนิทรีย์  
หลักการและเหตผุล 

ตาม นโยบายภาครัฐที่ให้ความส าคัญด้านการผลักดันระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นั้น 

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลัก (กมป.) ในฐานะหน่วยงาน
ของกรมประมงที่รับผิดชอบในการผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบมาตรฐานด้านประมง 
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของหน่วยรับรอง กมป. เพ่ือให้การรับรองระบบการผลิต 
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ด าเนินการเปิดขอบข่ายให้การรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ตั้งแต่ ปี 2558 เพ่ือรองรับความต้องการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร/ผู้ประกอบการภาคการประมงที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจะได้มาซึ่งการ
ตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั น จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านการตรวจประเมินที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นพื นฐานส าคัญ การสร้างเสริมสมรรถนะการตรวจประเมินของผู้ตรวจ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะได้มาซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินที่มีคุณสมบัติดังกล่าว 

กมป. จึงได้ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับเพ่ิมสมรรถนะการตรวจประเมิน
และการส่งเสริมข้อก าหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ โดยมุ่งหวังให้
ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการมาตรฐาน ISO 19011:2011 และเป็นไปตามกรอบการรับรองตาม
ระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าของภาครัฐให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ
ประเทศ เพ่ือให้ผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงของประเทศมีความปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบและเข้าใจการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าตาม 

ระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065  
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงข้อก าหนดตามมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ และ 

ปรับความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดระหว่างผู้ตรวจประเมินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะด้านการตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ 

สัตว์น  าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่ผู้ตรวจประเมิน 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน ส าหรับการรับรองระบบการผลิตสัตว์ 

น  าอินทรีย์  แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO19011:2011  
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม 
ครั งที่ 1 ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี ยงสัตว์น  า เจ้าหน้าที่ส่งเสริม จ านวน 40 คน  
ครั งที่ 2 ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี ยงสัตว์น  า จ านวน 20 คน  

เป้าหมาย 
อบรมจ านวน 2 ครั ง (ครั งที่ 1 จ านวน 40 คน) (ครั งที่ 2 จ านวน 20 คน)  

ระยะเวลาการอบรม 
ครั งที่ 1 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 
ครั งที่ 2 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 

สถานทีจ่ัดอบรม 
ณ โรงแรม เบส เวสเทิร์น รอยัล บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เนื อหาการอบรม ครั งที ่1 
1. ขั นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตาม ISO/IEC 17065  
2. มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่องเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก 

และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000-2552) 
3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เรื่องเกษตรอินทรีย์เล่ม 3 อาหารสัตว์น  าอินทรีย์  

(มกษ. 9000-2554)  
4. การฝึกปฏ ิบัติจากการจ าลองเหตุการณ์ ประกอบด้วย การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น  าอินทรีย์ 
5. คู่มือขั นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการผลิตเกษตร 

อินทรีย์ (PM-AU-28) 
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-07) 
7. หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (RE-AU-08) 

เนื อหาการอบรม ครั งที ่2 
1. เทคนิคการตรวจประเมิน ส าหรับการรับรองระบบการผลิตสัตว์น  า 
2. แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 19011:2011 

วิธีการอบรม 
 บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

วิทยากร 
 ครั งที่ 1 วิทยากรจากกรมประมง และวิทยากรจากกรมการข้าว 
ครั งที่ 2 วิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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งบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครั งที่ 1  เป็นเงิน 188,450 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพัน 

สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครั งที่ 2  เป็นเงิน 212,730 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

เจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทั งสิน 401,180 บาท (สี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน) โดยเบิกจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร
อย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

3. ผู้เข้าร่วมอบรม ให้เบิกจากต้นสังกัด  
3.1 การค านวณเวลาเพ่ือเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางให้นับตั งแต่เวลาที่เดินทางออกจาก 

สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ 
แล้วแต่กรณี แล้วน าจ านวนวันทั งหมดมาคูณกับอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน เพ่ือเป็นค่าเบี ยเลี ยง
เดินทาง ในกรณีท่ีผู้จัดการอบรมจัดอาหารบางมื อให้ระหว่างการสัมมนา ให้หักเบี ยเลี ยงเดินทางที่ค านวณได้ 
ในอัตรามื อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน 

การค านวณเวลาให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง 
และส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั น มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน 

3.๒ ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมและเดินทางกลับ  
3.๓ ค่าท่ีพัก ก่อนและหลังการอบรม  

4. ค่าใช้จ่ายในความรับผิดชอบของผู้จัด ได้แก่ 
   4.๑  ค่าท่ีพักระหว่างการอบรม จ านวน 4 คืน ณ สถานที่ท่ีผู้จัดจัดให้ 

4.2  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 4 มื อ ค่าอาหารเย็น จ านวน 4 มื อ ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 8 มื อ 

4.3  ค่ายานพาหนะวิทยากร   
4.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดอบรม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการอบรม 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ สกุล ต าแหน่ง การอบรมครั งท่ี 1 การอบรมครั งท่ี 2 
วิทยากร ผู้จัด วิทยากร ผู้จัด 

1 นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต ์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ     
2 นางสาวอุบลรตัน์ สุนทรรัตน ์ นักวิชาการประมงช านาญการ    
3 นางวาลุกา กฤตรัชตนันต ์ นักวิชาการประมงช านาญการ     
4 นางสาวรุ่งอารีย์ บุตขุนทด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     
5 นายปานปัณณ์ วรนุช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     
6 นายปฐมพงษ์ กาศสกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     
7 นายอนุชา อินทนา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     
8 นางสาวธิดา เกตุศรีแก้ว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)     

 
 
 
 



 

ก าหนดการ 
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตัิการส าหรบัเพิม่สมรรถนะการตรวจประเมนิและการสง่เสริมขอ้ก าหนด

มาตรฐานระบบการผลติ ผลติผลและผลติภณัฑส์ตัวน์  าอนิทรยี์ ครั งที ่1  
วนัที ่7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม เบส เวสเทริ์น รอยลั บรุรีัมย์ จงัหวดับรุรีมัย์ 

วนั เดือน ป ี เวลา ก าหนดการ 
7 พฤศจิกายน 2559 15.00-15.30 น. ลงทะเบียน 

15.30-17.00 น. ชี แจงวัตถุประสงค์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การรับรองระบบการผลผลิต ผลิตผล และผลิตภัฑณ์สัตว์น  าตาม
มาตรฐาน GAP CoC และระบบเกษตรอินทรีย์ ตามระบบมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17065 และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด/ผู้ตรวจ
ประเมิน ในการพัฒนาและหรือปรับระดับขึ นเป็น หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

8 พฤศจิกายน 2559 09.00-10.30 น. การบรรยาย “การรับรองระบบการผลผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์
น  าตามมาตรฐาน GAP/CoC และระบบเกษตรอินทรีย์ ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065” โดย วิทยากรจากกรมประมง 

 10.30-12.00 น. การบรรยาย “ข้อก าหนดด้านอาหารและการจัดการอาหารสัตว์น  า เพ่ือ
การตรวจรับรองระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น  าตาม
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ และ GAP/CoC” 
โดย วิทยากรจากกรมประมง 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-15.00 น. การบรรยาย ข้อก าหนดตามมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต และผลิต

ภัณพ์ สัตว์น  าอินทรีย์ และ GAP/CoC ส าหรับฟาร์มเลี ยงเพาะกุ้งทะเล 
และปลานิล โดย วิทยากรจากกรมประมง 

 15.00-17.00 น. การบรรยาย “ข้อก าหนดด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น  า เพ่ือการตรวจ
รับรองระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น  าตามมาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์ และ GAP/CoC” โดย วิทยากรจากกรมประมง 

 17.00-17.30 น.  การสรุปผลการอบรม 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
9 พฤศจิกายน 2559 09.00-10.00 น. การบรรยาย “การเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินและ

ประสบการณ์การตรวจประเมิน” โดย วิทยากรจากกรมประมง 

10.00-12.00 น. การบรรยาย “เทคนิคการบันทึกแบบประเมินมาตรฐานฟาร์ม” 
โดย วิทยากรจากกรมประมง 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  
 



 

 
หมายเหต:ุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
              ตารางการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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 13.00-15.00 น. การบรรยาย การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ โดย 
วิทยากรจากกรมการข้าว 

15.00-15.30 น. สรุปผลการอบรม และปิดการอบรม 



 

ก าหนดการ 
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตัิการส าหรบัเพิม่สมรรถนะการตรวจประเมนิและการสง่เสริมขอ้ก าหนด

มาตรฐานระบบการผลติ ผลติผลและผลติภณัฑส์ตัวน์  าอนิทรยี์ ครั งที ่2  
วนัที ่9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม เบส เวสเทริ์น รอยลั บรุรีัมย์ จงัหวดับุรรีมัย ์

 
หมายเหต:ุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
              ตารางการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  
 
 

วนั เดือน ป ี เวลา ก าหนดการ 
9 พฤศจิกายน 2559 15.30-16.00 น. ลงทะเบียน 

16.00-17.00 น. ชี แจงวัตถุประสงค์ ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับเพ่ิม
สมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อก าหนดมาตรฐาน
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้
ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักการมาตรฐาน ISO 19011:2011 

 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

10 พฤศจิกายน 2559 08.30-12.30 น. บรรยาย เทคนิคการตรวจประเมิน ส าหรับการรับรองระบบการผลิต
สัตว์น  าอินทรีย์ โดย วิทยากรจากสถาบันไอเอสโอ 

 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-18.30 น. แบ่ ง กลุ่ ม  ฝึ กปฏิ บั ติ การตรวจประเมิ นตามมาตรฐานสากล 

ISO19011:2011 แบบฝึกหัดที่ 1 (แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มวิทยากรกลุ่มละ   
2 คน) โดย วิทยากรจากสถาบันไอเอสโอ 

 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
11 พฤศจิกายน 2559 08.30-12.30 น. แบ่ ง กลุ่ ม  ฝึ กปฏิ บั ติ การตรวจประเมิ นตามมาตรฐานสากล 

ISO19011:2011 แบบฝึกหัดที่ 2 (แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มวิทยากรกลุ่มละ   
2 คน) โดย วิทยากรจากสถาบันไอเอสโอ 

 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-18.30 น. แบ่ ง กลุ่ ม  ฝึ กปฏิ บั ติ การตรวจประเมิ นตามมาตรฐานสากล 

ISO19011:2011 แบบฝึกหัดที่ 3 (แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มวิทยากรกลุ่มละ   

2 คน) โดย วิทยากรจากสถาบันไอเอสโอ 
  
  


