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บทสรุปผู้บริหาร 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน        

และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง PGS มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าใจวิธีการใช้งาน และได้ฝึกปฏิบัติทดลองการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือใช้วางแผนการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนดไว้ และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือขอขึ้นทะเบียนออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ 
PGS จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพ่ือช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่ดูแล เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในที่สุด ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญของโครงการดังกล่าว     

การอบรมได้จัดขึ้นระหว่างในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 123 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 ส าหรับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่ ภายใต้
การดูแลของ สพข.1-5 จ านวน 62 คน และรุ่นที่ 2 ส าหรับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่ ภายใต้การดูแล
ของ สพข.6-12 จ านวน 56 คน และได้เชิญผู้แทนจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)                              
จ านวน 5 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และฝึกทดลองใช้ระบบของกรมฯ เนื่องจาก ส.ป.ก. ได้ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร PGS เช่นเดียวกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยการอบรมครั้งนี้ได้เชิญนักพัฒนาซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยได้สอน
วิธีการใช้ระบบดังกล่าว พร้อมตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่ 

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการประเมินผล พบว่ามีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.19 จากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ผลประเมินการอบรมสรุปได้ดังนี้ 

ในหัวข้อการบรรยายการใช้ระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือขึ้นทะเบียนออก
ใบรับรองของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในการบรรยายทั้งสองหัวข้อ  ผู้อบรมมีความ
พอใจในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหาของวิทยากร และการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมมากที่สุด 
ตามด้วยการตอบข้อซักถามของวิทยากร และการใช้เวลาบรรยายตามที่ก าหนดไว้ 

ในหัวข้อความพึงพอใจต่อสถานที่/ระยะเวลาในการฝึกอบรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผู้อบรมมี            
ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดอบรมมากที่สุด รองลงมาคือความเหมาะสมของการ
เตรียมสถานที่ และอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน  รวมถึงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
ตามล าดับ ต่อมาในผลการประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน โดยที่ผู้อบรม
มีความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดิ นมากที่สุด รองลงมาคือการใช้ระบบฯ                            
ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และสามารถถ่ายทอดขั้นตอนการบันทึกและน าเข้าข้อมูลได้ 

 

 ในการนี้ มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
 1. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมเป็น 2 วัน รวมถึงการจัดอบรมทบทวนปีละ 1 ครั้ง 
 2. สถานที่ฝึกอบรมในครั้งถัดไป ควรค านึงถึงการเดินทางที่สะดวก 
 3. วิทยากรในภาคเช้า ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อบรมมากขึ้น 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
“การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน                                   

   และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง PGS มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย” 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี             
การพัฒนาที่ดินเพ่ือขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานในภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน  ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   2) โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS และ 3) โครงการฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (มกษ. 9000)  โดยใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการท าให้
กระบวนการกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง  ด าเนินการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือตัดสินการรับรองเกษตรอินทรีย์  และขึ้นทะเบียนเพ่ือ
ออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ภายใต้มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยได้ในที่สุด 

ดังนั้น เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถน าเข้าข้อมูลที่จ าเป็นได้อย่างครบถ้วน  โดยข้อมูลที่น าเข้าสามารถใช้
ประโยชน์ในการวางแผน  วิเคราะห์  และติดตามประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการได้อย่างเป็นระบบ   และสามารถน าข้อมูลของเกษตรกรที่จัดเก็บไว้น าไปใช้ส าหรับการยื่นขอรับรอง          
ในระบบของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยได้อย่างสะดวกมากข้ึน   
 ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ (มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์)  จากสพข. 1-12 
และ สพด. ที่เกี่ยวข้อง  ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานและการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของกรม
พัฒนาที่ดิน  และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือขอขึ้นทะเบียนออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS จากมูลนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทย  กวจ. จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 รุ่น  รุ่นละประมาณ 60 คน  โดยเป็นการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเรื่องการท าข้อมูลเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน     
และสพข. สามารถน าข้อมูลที่บันทึกไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์    
และวางแผนการขับเคลื่อนงานในพื้นทีใ่ห้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ที่กรมฯ ก าหนดได้ต่อไป  
 นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ สามารถแสดงผลภาพรวมการด าเนินงาน                       
ของกรมพัฒนาที่ดินแบบ real-time สามารถแสดงผลให้ผู้บริหารทุกระดับเข้ามาศึกษา และน าไปใช้ประโยชน์
เป็นรายงานผล วิเคราะห์โครงการ และวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์

     2.1  เพ่ือให้เข้าใจวิธีการใช้งานและการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของ กรมพัฒนาที่ดิน  และ
การน าเข้าข้อมูลเพ่ือขอขึ้นทะเบียนออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย    
     2.2 เพ่ือฝึกปฏิบัติทดลองน าเข้าข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินและมูลนิธิ
เกษตรอินทรีย์ไทย  
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3. ผู้เข้าอบรม  
 มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่จาก สพข.1-12 และ สพด. ในสังกัด ผู้แทนจากส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และคณะผู้จัดอบรม ทั้งสิ้น 133 คน 
4. วันและเวลาที่จัดอบรม 
 รุ่นที่ 1 :  วันที่ 29 มิถุนายน 2563  โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    
    มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่ สพข.1 – สพข.5 

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 30 มิถุนายน 2563  โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
   มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่ สพข.6 – สพข.12 และผู้แทนจากส านักงาน 
   การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
5. วิธีการอบรม 
 5.1  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ลงทะเบียนสมัคร  เพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม 
 5.2  กวจ. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้าอบรม และแจ้งให้ยืนยันการเข้าอบรม 
 5.3  กวจ. ประกาศแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม และท าขออนุมัติตัวบุคคลให้กรมฯ  
 5.4 ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วมาเอง และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
 

6. ผลการด าเนินงาน 
 - รุ่นที่ 1 มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่ จาก สพข.1 – สพข.5 จ านวน 62 คน 
 - รุ่นที่ 2 มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/เจ้าหน้าที่ จาก สพข.6 – สพข.12 จ านวน 56 คน และผู้แทนจาก
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน 

6.1 สรุปการบรรยายในภาคเช้า การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน  

โดย: นายคณิศร์ มัธยางกูล  นักพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัท โค๊ดเดอร์ จ ากัด 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศทส.)ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานใน
โครงการเกษตรอินทรีย์ของสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละแห่ง และสามารถแสดงสถานะผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์ excel และกราฟแท่ง นอกจากนั้นยังสามารถน าเข้า
เอกสารของเกษตรกรรายบุคคล รวมถึงเอกสารประจ ากลุ่ม จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งช่วยป้องกันการ     
สูญหายและสามารถดาวน์โหลดน าไปใช้ได้อย่างสะดวกในโอกาสต่างๆ เช่น  ใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นการท าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการยื่นขอใบรับรองจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ฐานข้อมูลสารสนเทศสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ประกอบด้วย     
  1. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การเพ่ิม การลดสมาชิกจากกลุ่ม และยุบกลุ่มเกษตรกร                             

2. การเสนอขอเลื่อนขั้นกลุ่มเกษตรกร 
3. การรายงานฝึกอบรม  

 4. การรายงานศูนย์การเรียนรู้ PGS 
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1. ขั้นตอนการเพ่ิมเกษตรกรรายบุคคล น าออกเกษตรกรรายบุคคล และยุบกลุ่มเกษตรกร มีข้ันตอนต่อไปนี้  

1. ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล ประกอบด้วย 

1.1 ชื่อ-นามสกุล 1.7 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่/งานตารางวา) 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1.8 สถานะปัจจุบันของแปลง 
1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 1.9 ชนิดพืชที่ปลูก 
1.4 เบอร์ติดต่อ    1.10 ปริมาณผลผลิต 
1.5 ชื่อแปลง/ฟาร์ม 1.11 แผนผังแปลง/ภาพเกษตรกร/แผนการผลิต 
1.6 ที่อยู่ของแปลง/ฟาร์ม และพิกัด GPS  

 

 2. ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 

2.1 ชื่อกลุ่ม 2.6 ผลรวมของพ้ืนที่สมาชิกในกลุ่ม 
2.2 สถานะเกษตรอินทรีย์                                                
(ข้ันที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3) 

2.7 งบประมาณจากกิจกรรมหลักของแต่ละ
ปีงบประมาณ 

2.3 วันที่ก่อตั้งกลุ่ม 2.8 โครงการ รูปภาพ การท ากิจกรรมของกลุ่ม 
2.4 ผู้รับผิดชอบ                                                                    
(เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลกลุ่มดังกล่าว) 

2.9 โครงสร้างกลุ่ม เอกสารการประชุม 

2.5 ช่องทางการตลาด (ถ้ามี)  
2. การเสนอขอเลื่อนขั้นกลุ่มเกษตรกร โดยการเลื่อนขั้นจะพิจารณาประกอบกับ เอกสารกลุ่ม และ

การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
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3. ขั้นตอนการรายงานการฝึกอบรม มีข้ันตอนหลักต่อไปนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยการน าเข้าข้อมูลการฝึกอบรมในระบบฯ ดังนี้   

3.1 กิจกรรมหลักท่ีจะแตกต่างไปตามปีงบประมาณ 3.6 ผู้เข้าร่วมอบรม 
3.2 โครงการการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3.7 สถานที่จัดอบรม 
3.3 ชื่อหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยชื่อหลักสูตรจะถูกก าหนด
จากผู้ดูแลระบบ 

3.8 งบประมาณที่ใช้ 

3.4 วันเวลาที่จัดการอบรม 3.9 ภาพกิจกรรม 
3.5 ผู้รับผิดชอบ (สพข. หรือ สพด. ) 3.10 ประเมินผลการฝึกอบรม 
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4. ขั้นตอนการรายงานศูนย์การเรียนรู้ PGS มีข้ันตอนหลักต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยการน าเข้าข้อมูลศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ PGS ในระบบฯ ดังนี้ 

4.1 ชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ดูแลศูนย์ฯ 4.4 ผู้รับผิดชอบ                                                         
(เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลกลุ่มดังกล่าว) 

4.2 วันที่ก่อตั้งกลุ่ม 4.5 งบประมาณท่ีสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ 
4.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ 4.6 กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้  (จ านวนครั้ง

การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม) 
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การแสดงผลในรูปแบบรายงาน แบ่งได้ ดังนี้  

1. รายงานของกลุ่มเกษตรกร  

1.1 หน่วยงานที่ดูแล (สพข. และ สพด.) 1.5 ที่อยู่แต่ละบุคคล 
1.2 ประเภทกลุ่มสมาชิก 1.6 เบอร์ติดต่อ 
1.3 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม 1.7 ที่ตั้งแปลง 
1.4 ต าแหน่งในกลุ่ม และสถานะความเป็น
หมอดิน 

 

 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ                                                                                   
2.1 เป้าหมายรวมของพ้ืนที่ กลุ่มเกษตรกร และจ านวนเกษตรกรในสังกัด สพข.                       
2.2 เป้าหมายการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ในสังกัด สพข.                                           
2.3 งบประมาณรวมในสังกัด สพข.                                                                                       
2.4 เป้าหมายรวมของพ้ืนที่ กลุ่มเกษตรกร และจ านวนเกษตรกรเป็นราย สพด.                           
2.5 เป้าหมายการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เป็นราย สพด.                                       
2.6 งบประมาณรวมเป็นราย สพด.                                                                                        
2.7 ผลการด าเนินงานของ สพข. และราย สพด. (ผลรวมของพ้ืนที่ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น) 
2.8 ร้อยละความก้าวหน้าเทียบเทียบเป้าหมายกับผลการด าเนินงานของภาพรวม สพข. และราย สพด. 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้ระบบฯ ตาม QR Code ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

คู่มือการจัดท าข้อมูลสารสนทศสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน    
- การสร้างกลุ่มเกษตรกร                                                                  
- การเพ่ิม-ลดจ านวนสมาชิกกลุ่ม                                      
- การยุบกลุ่มเกษตรกร 

คู่มือการจัดท าข้อมูลสารสนทศสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน    
- การบันทึกการจัดอบรม                                                       
- การสร้างศูนย์การเรียนรู้                                         
- การบันทึกกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ 
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6.2 สรุปการบรรยายในภาคบ่าย การน าเข้าข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง PGS มูลนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทย 

โดย: นางสาวดวงกมล ด่านขับต้อน มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
วิธีการขึ้นทะเบียนและอัพโหลดเอกสารของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ต้องประกอบด้วยเอกสาร                 
6 ฉบับ คือ                                                            

F1 คือปฏิญญาการสมัคร ใช้ในการสมัครเข้าสู่กลุ่ม (สมาชิกทุกคนจัดท าเอง) 
F2 คือแผนการผลิตของเกษตรกร ใช้เขียนแผนผลิต (สมาชิกทุกคนจัดท าเอง) 
F3 คือทะเบียนกลุ่ม ใช้จัดท าทะเบียนกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนออนไลน์                                               
    (นายทะเบียนของกลุ่มเป็นผู้จัดท า) 
F4 คือแบบตรวจฟาร์ม พี จี เอส ใช้ตรวจประเมินฟาร์ม (ผู้ตรวจเป็นผู้จัดท า) 
F5 คือแบบสรุปผลการตรวจฟาร์มสรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มเพ่ือขึ้นทะเบียนออนไลน์            
     (นายทะเบียนของกลุ่มเป็นผู้จัดท าท า) 
F6 คือใบยื่นขอการรับรองและขอปรับสถานะ เพ่ือขึ้นทะเบียนออนไลน์                         
     (นายทะเบียนของกลุ่มเป็นผู้จัดท า) 
โดยเอกสาร F1-F6 ต้องมีการจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนออนไลน์ ขึ้นทะเบียนที่ www.pgs-organic.org 
ขั้นที่ 1 สมัครสมาชิก ก าหนด Username และ Password 
ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลและล็อกอินในระบบ กรอกข้อมูลกลุ่ม ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม 

จากเอกสาร F2 และกดอัพเดทข้อมูล 
ขั้นที่ 3 อัพโหลดภาพเจ้าของแปลงและเอกสาร F5, F6 
ขั้นที่  4 มูลนิธิ ตรวจสอบเอกสารและแจ้ งผล ประกอบด้วย  ไม่ผ่ านการรับรอง                                      

อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน และผ่านการรับรอง  
ขั้นที่ 5 เมื่อได้ผ่านการรับรอง ผู้ด าเนินการต้องกรอกข้อมูลผลิตผลในระบบออนไลน์เพ่ือขอ

ใบรับรอง โดยใบรับรองจะมีอายุ 1 ปี 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเอกสารประกอบการบรรยาย ตาม QR Code ดังนี้ 

 
เอกสารประกอบการบรรยายขั้นตอนต่างๆ ในภาพรวม 
ล าดับเอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรอง วิธีการขึ้น
ทะเบียนและอัพโหลดเอกสารในระบบของมูลนิธิ
เกษตรอินทรีย์ไทย 
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 กวจ. แจ้งช่องการทางติดต่อสอบถามการใช้ระบบผ่านไลน์กลุ่ม (LINE Group) “กลุ่มผู้รับผิดชอบ 
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ พด.” พร้อมแจ้งก าหนดเวลาการน าเข้าข้อมูลกลุ่มเกษตรกร พ้ืนที่ และงบประมาณ 
ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม และจัดท ารายงานต่อไป ทั้งนี้ทาง กวจ. และศทส. ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และอ านวยความ
สะดวกส าหรับการน าเข้าข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น 

 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สพด. สามารถให้สมาชิกในกลุ่มที่ตนดูแล และมีความรู้ด้าน IT เข้ามาช่วยงานเจ้าหน้าที่                 
ในการน าเข้าข้อมูลในระบบออนไลน์ได้เช่นกัน 
 มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย แจ้งให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจัดท า Username และ Password 
ประจ ากลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้เข้าระบบยื่นขอใบรับรองของมูลนิธิ โดยได้ก าหนดแนวทางสร้างจัดท า 
Username และ Password ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยขึ้นต้นด้วย LDD ตามด้วยตัวเลข 9 หลัก ประกอบด้วย
ปี พ.ศ. (ในปีที่ลงทะเบียน)  รหัสจังหวัด รหัสอ าเภอ (ตามกระทรวงมหาดไทย) และรหัสกลุ่มเกษตรกร  
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6.3 การประเมินโครงการอบรมฯ 
 คณะผู้จัดงานได้จัดท าแบบประเมินผลออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น  104 คน คิดเป็นร้อยละ 78.19 จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 133 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 
จ านวน 62 คน และรุ่นที่ 2 จ านวน 61 คน และคณะผู้จัด 10 คน  ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้  
 

 ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการบรรยายการใช้ระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยาย
น าเข้าข้อมูลเพื่อข้ึนทะเบียนออกใบรับรอง ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  

 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสถานที่จัดงาน ระยะเวลา และความเข้าใจหลังการอบรมฯ 

 

1. การบรรยายการใช้ระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน MEAN SD ร้อยละ 

1.1 การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน 4.18 0.68 83.53 

1.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.21 0.69 84.12 

1.3 ใช้เวลาบรรยายตามที่ก าหนดไว้ 4.18 0.70 83.53 

1.4 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.18 0.72 83.53 
2. การบรรยายการน าเข้าข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง                    
ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

MEAN SD ร้อยละ 

2.1 การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน 4.46 0.62 89.22 

2.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.44 0.64 88.82 

2.3 ใช้เวลาบรรยายตามที่ก าหนดไว้ 4.39 0.63 87.84 

2.4 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.43 0.64 88.63 

3. ความพึงพอใจต่อสถานที่/ระยะเวลา MEAN SD ร้อยละ 

3.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดอบรม 4.42 0.62 88.43 

3.2 ความเหมาะสมของการเตรียมสถานที่ และอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน 4.41 0.60 88.24 

3.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.14 0.89 82.75 

4. ความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมฯ MEAN SD ร้อยละ 

4.1 มีความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน 4.26 0.67 85.29 

4.2 มีความเข้าใจการน าเข้าข้อมูลในระบบฯ ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 4.19 0.69 83.73 

4.3 สามารถถ่ายทอดขั้นตอนการบันทึกและน าเข้าข้อมูลได้ 4.17 0.69 83.33 
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จากผลการประเมินการบรรยายในหัวข้อการใช้ระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (ตารางที่ 1) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในการบรรยาย
ทั้งสองหัวข้อ  ผู้อบรมมีความพอใจในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหาของวิทยากร และการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการฝึกอบรมมากที่สุด ตามด้วยการตอบข้อซักถามของวิทยากร และการใช้เวลาบรรยายตามที่
ก าหนดไว้ 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสถานที่/ระยะเวลาในการฝึกอบรม (ตารางที่ 2) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี                      
โดยผู้อบรมมีความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือความเหมาะสมของ
การเตรียมสถานที่ และอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน  รวมถึงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ตามล าดับ 
ต่อมาในผลการประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน โดยที่ผู้อบรมมีความเข้าใจการ
บันทึกข้อมูลในระบบฯ ของกรมพัฒนาที่ดินมากที่สุด รองลงมาคือการใช้ระบบฯ ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย              
และสามารถถ่ายทอดขั้นตอนการบันทึกและน าเข้าข้อมูลได้ 
 

 ในการนี้ มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมเป็น 2 วัน รวมถึงการจัดอบรมทบทวนปีละ 1 ครั้ง 
 2. สถานที่ฝึกอบรมในครั้งถัดไป ควรค านึงถึงการเดินทางที่สะดวก 
 3. วิทยากรในภาคเช้า ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อบรมมากขึ้น  

7. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 86,400 บาท 
 7.1 งบประมาณด าเนินงานการจัดประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อระหว่างการ
ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กวจ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
 7.2 ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่เข้าร่วมอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด  
(งบบริหารจัดการโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) 

8. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินและมูลนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทย สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน  และน าข้อมูลที่บันทึกไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการ
เกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนดได้ต่อไป 
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9. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดฝึกอบรม 

    9.1 ที่ปรึกษา :  
     1) นายสถาพร  ใจอารีย์               รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 

2) นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์     ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
  3) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
  4) นางสาวฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์      ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาฯ กวจ.     

9.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1) นางลักษมี  เมตต์ปราณี      นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  โทร 090-9969536 
2) นางสาวสิริกานต์  แซ่แต้       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  โทร 097-2529159 
3) นายเกรียงไกร  แสงไข่   นักวิชาการเกษตร  โทร 092-8457208 

ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการ เครือข่าย กวจ.   
โทร./โทรสาร 0-2579-5523  0-2579-4194   Email : osbldd@gmail.com 

9.3 ผู้รับผิดชอบส่วนกลางและภูมิภาค 
      -  กวจ. กนผ. กผง. กทช. ศทส. กสด. สสผ. ส่งเจ้าหนา้ที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมประชุม 
  - กลุ่มวิชาการฯ สพข.1 – 12 / สพด. /ศขซ. / ศพล. / ศพท. / ศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้มฯ /ศูนย์วิจัยการ

อนุรักษ์ดินและน้ าหนองพลับ-กลัดหลวง  ส่งเจ้าหน้าที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมประชุม 
 9.4 วิทยากร 
  1) นายคณิศร์ มัธยางกูล   นักพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัท โค๊ดเดอร์ จ ากัด 
  2) นางสาวดวงกมล ด่านขับต้าน มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

 

 

 

mailto:osbldd@gmail.com
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10. ภาพบรรยากาศการอบรมฯ 
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ล ำดับ ต ำแหน่ง สพข. หน่วยงำนช่ือ-นำมสกุล 

รุ่นท่ี 1 : วันท่ี 29 มิถุนำยน 2563  โรงแรม ทีเค. พำเลซ & คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ

สพข. 1

57 นาย อนุรักษ์  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพด.หนองบัวล าภู

58 นาง นภาพร  ศรีวิเศษ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ สพด.หนองบัวล าภู

59 น.ส. อินทุอร สินธุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพด.หนองคาย

60 น.ส. สิรีภรณ์  ค าโสภา นักวิชาการเกษตร สพด.หนองคาย

61 น.ส. ปิยวรรณ  เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพด.บึงกาฬ
62 น.ส. สุมาลี  สุวรรณวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพด.บึงกาฬ

สพข. 5
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ล ำดับ ต ำแหน่ง
1 นาง ญานิชศา ธงน าชัยมา ผอ. กลุ่มพัฒนาเกษตรกร และเครือข่ายผู้น า
2 นางสาว วราภรณ์ บัวเผ่ือน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ
3 นาย อัครพนน์ วัฒนธีรธรรม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ
4 นางสาว ปริยฉัตร แก้วฟู นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
5 นาย จรัสพงศ์ บุตรทอง เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนำท่ีดิน
และกำรน ำเข้ำข้อมูลเพ่ือข้ึนทะเบียนออกใบรับรอง PGS มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย"
 จำกส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

รุ่นท่ี 2 : วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563  โรงแรม ทีเค. พำเลซ & คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ
ช่ือ-นำมสกุล 


