โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
……………………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
๒. หลักการและเหตุผล
เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการผลิตข้าว เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี
ช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสาหรับจาหน่าย
จ าเป็ น ต้ อ งควบคุ ม การปฏิ บั ติ ตั้ งแต่ ในแปลงนา สถานที่ รวบรวม การปรั บ ปรุงคุ ณ ภาพและการตรวจสอบ
เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วจนถึ ง การบรรจุ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการปนของข้ า วพั น ธุ์ อื่ น การท าลายของศั ต รู พื ช
และการเสื่อมเสียที่ทาให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน
กองตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานข้ า วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ก ารรั บ รองระบบการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
ในขอบข่ ายการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ส าหรั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าว ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ระบบการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการข้าวกาหนด ผู้ตรวจประเมินทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
และวิธ ีก ารปฏิบ ัติใ นการตรวจประเมิน ระบบการผลิต เมล็ด พั น ธุ์ข้า วที่ถูก ต้อ ง ซึ่ง ต้อ งมีป ระสบการณ์
ในการตรวจประเมิน และการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ตรวจประเมิน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
น่าเชื่อถือให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒ นาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้มีความรู้และความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ อันจะส่งผลให้การดาเนินงานด้านการตรวจรับรองระบบ
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้าว เป็ น ไปตามที่ ม าตรฐานก าหนด เพื่ อให้ ผู้ ต รวจประเมิ น เจ้าหน้ าที่ ของกรมการข้ าว
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้ตรวจประเมินของกรมการข้าว บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ
และสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้นาความรู้ไปปรับใช้ในการตรวจประเมินและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้านมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มจานวนผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
3.2 เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีความเข้าใจในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
3.3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจประเมิน
๔. เป้าหมาย
พัฒ นาผู้ ตรวจประเมิน ระบบการผลิตเมล็ ดพั นธุ์ข้าว ได้แก่ เจ้าหน้ าที่ภ ายในกรมการข้าว เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ของกรมการข้าว บุคคลทั่วไป ผู้ตรวจประเมินภายนอก ผู้จัดการฝึกอบรม
และวิทยากร รวมทั้งหมด 100 คน
๕. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๑ เชิงปริมาณ
พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 100 คน
๕.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระบบงาน
มาตรฐานกรมการข้าวและเป็นที่เชื่อถือของผู้เกี่ยวข้อง

๒
๖. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2561
6.2 จัดทาหลักสูตรในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
6.3 พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองและการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการปฏิบั ติทางการเกษตรที่ดีสาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว
(มกษ.4406-2560)
- หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- หลักการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011
- พันธุ์ข้าวและลักษณะประจาพันธุ์ข้าว
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- การใช้แบบรายการการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเดี่ยว
- การตรวจประเมินและการให้การรับรองแบบกลุ่ม
- การใช้แบบรายการการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบกลุ่ม
- การฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว
และแบบบันทึกข้อบกพร่อง (GS - 05 และ GS - 05/1) ในแปลงนา
- ฝึกการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
6.4 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.5 ประสานงานกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อแจ้งกาหนดการและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6.6 ประสานงานกับ วิทยากร รวบรวมรายชื่อวิทยากร เพื่อแจ้งหลักสูตรและกาหนดการฝึกอบรม
รวมถึงจัดทาแบบทดสอบ
6.7 พิจ ารณาคัดเลือกเจ้าหน้า ที่เพื่อ เข้า ร่ว มโครงการฯ ที่มีค วามพร้อ มในการปฏิบัติตามแนวทาง
การตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพร้อมพัฒนาศักยภาพในการตรวจประเมิน
ให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
6.8 ประสานรถโดยสาร รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน
6.9 รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปี 2558 – 2560
6.10 ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
6.11 ดาเนินการจัดการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม
6.12 จัดทาใบประกาศให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม
6.13 จัดทาการเบิกจ่ายเงิน
6.14 รายงานผลการปฏิบ ัติง านโครงการฝึก อบรมหลัก สูต รการพัฒ นาผู ้ต รวจประเมิน ระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีความรู้ความเข้าใจในหลักการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ISO.19011 และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ทางการเกษตรที่ ดี ส าหรั บเมล็ ดพั นธุ์ ข้ าว (มกษ.4406-2560) การตรวจสอบ
และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว แผนการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
การฝึกปฏิบัติตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และแนวทางการตัดสินใจของผู้ตรวจประเมิน
7.2 ผู้ ตรวจประเมิ นสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่างเป็ นระบบตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ทางการเกษตรที่ ดี
สาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (มกษ.4406-2560) ของกรมการข้าว และเป็นที่ยอมรับ

๓
8. สถานที่และระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

