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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท าการเกษตรของเกษตรกร (ข้อมูลส่วนที่ 1 เช่ือมต่อมาจากระบบ ทบก.)
1.

2.
3. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น          บา้นเลขท่ี …...………  หมู่ท่ี…...………  ช่ือหมู่บา้น …………………………………….………...   

4.
5.
6. กจิกรรมหลกัด้านการเกษตร  (หมายถึง กจิกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้หลกัของครัวเรือน ; เลือกเพียง 1 กจิกรรม)

                                        ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์                                                                                       ยางพารา

                                        มนัส าปะหลงั                                                                                               ชา

                                        ออ้ยโรงงาน                                                                                                 ™ กาแฟ

                                        สบัปะรด                                                                                                       ปาลม์น ้ามนั

                                        พืชตระกูลถัว่

                                        พืชน ้ามนั

1. เร่ิมมีรายไดท้างการเกษตร เม่ือปี พ.ศ. : ……………………………..
2.

    เกษตรกรดีเด่น  สาขาอาชีพ..................................  ปีท่ีไดรั้บรางวลั....................................... ระดบั............................... (ประเทศ/เขต/จงัหวดั)
3. การเป็นสมาชิก 

3.1 แปลงใหญ่        
      1) ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกแปลงใหญ่
      2) เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. ..................... (เร่ิมตั้งแต่ ปี 2559)
      3) เตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นสมาชิกแปลงใหญ่
3.2 ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)
       ไม่เป็น                เป็น
3.3 ศูนยเ์ครือข่าย ศพก. ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ไม่เป็น                เป็น

ปีท่ีประเมิน 
  แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………………...
ช่ือ  ………………………………………..   นามสกุล ……………………………..………...    วนัเดือนปี พ.ศ. เกิด  …………………………………
เลขประจ าตวัประชาชน  

ต าบล  ………………………………  อ าเภอ  ………………………………  จงัหวดั  ………………………………  รหัสไปรษณีย ์ ……………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของเกษตรกร

สถานภาพเกษตรกร   
    อาสาสมคัรเกษตรกรหมู่บา้น (อกม.)        

โทรศพัท ์…………………………………... โทรสาร …………………………………... มือถือ …………………………………...
ค่าพิกดัภูมิศาสตร์ของท่ีอยู ่:    X = …………………………………... Y = …………………………………...  ZONE………………………………
รายไดร้วมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (ปีท่ีผ่านมา) …………………………………... บาท / ปี / ครัวเรือน

 ขา้ว    พืชผกั        พืชไร่                                 ไมด้อก    ไมป้ระดบั    ไมผ้ล               ไมย้ืนตน้

 สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (อายยุาว)    สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (อายสุั้น)    เกษตรผสมผสาน  นาเกลือสมุทร    แมลงเศรษฐกิจ    เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

 ปศสุตัว ์  หม่อนไหม



คุณสมบัติ/ตวับ่งช้ี1 ใช่ ไม่ใช่

 1. ผ่านคุณสมบัตพืิ้นฐานของ Smart Farmer ครบทุกตวับ่งช้ีของทุกคุณสมบัติ

 2. ท ากิจกรรมในสาขาดงักล่าวด้วยตนเอง

 3. ระยะเวลาทีเ่กษตรกรมปีระสบการณ์ในการท าการเกษตรในแต่ละสาขา (ประเมนิตามสาขา)
      3.1 ดา้นขา้ว (ตามท่ีกรมการขา้วก าหนด)
            3.1.1 มีประสบการณ์ในการท านามาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี
            3.1.2 ท านาดว้ยตนเองและครอบครัว
            3.1.3 มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดั
      3.2 ดา้นพืชผกั 3 ปี
      3.3 ดา้นพืชไร่ 
            3.3.1 ดา้นขา้วโพดเล้ียงสตัว ์5 ปี
            3.3.2 ดา้นมนัส าปะหลงั 5 ปี
            3.3.3 ดา้นออ้ยโรงงาน 5 ปี
            3.3.4 ดา้นสบัปะรด 5 ปี
            3.3.5 ดา้นพืชตระกูลถัว่ 3 ปี
            3.3.6 ดา้นพืชน ้ามนั 3 ปี
      3.4 ดา้นไมด้อก 5 ปี 
      3.5 ดา้นไมป้ระดบั 5 ปี 
      3.6 ดา้นไมผ้ล 7 ปี 
      3.7 ดา้นไมย้นืตน้
            3.7.1 ดา้นยางพารา 10 ปี
            3.7.2 ดา้นชา 3 ปี
            3.7.3 ดา้นกาแฟ 3 ปี
            3.7.4 ดา้นปาลม์น ้ามนั 10 ปี
      3.8 ดา้นสมนุไพรและเคร่ืองเทศ (อายยุาว)
            3.8.1 มีอายกุารเก็บเก่ียวนอ้ยกว่า 4 ปี ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 5 ปี
            3.8.2 มีอายกุารเก็บเก่ียวมากกว่า 4 ปีข้ึนไป ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 10 ปี
      3.9 ดา้นสมนุไพรและเคร่ืองเทศ (อายสุั้น)
            3.9.1 มีอายกุารเก็บเก่ียวนอ้ยกว่า 1 ปี ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 3 ปี
            3.9.2 มีอายกุารเก็บเก่ียวมากกว่า 1 ปีข้ึนไป ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 6 ปี
      3.10 ดา้นเกษตรผสมผสาน 3 ปี
      3.11 ดา้นนาเกลือสมทุร 10 ปี
      3.12 ดา้นแมลงเศรษฐกิจ 3 ปี 
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  แบบฟอร์มการประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

ส่วนที ่3 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบสาขา

SFM_Form DOAE 2/3



ใช่ ไม่ใช่

เกษตรกรรายนีเ้ป็นเกษตรกรสาขาบัญชีฟาร์มด้วยหรือไม่ (ถ้าใช่ กรุณาท าแบบประเมนิต่อ)
 5.1 มีการบนัทึกบญัชีตน้ทนุการประกอบอาชีพอยา่งต่อเน่ือง
 5.2 สามารถน าขอ้มลูมาวิเคราะห์หาตน้ทนุและก าไรขาดทนุจากการประกอบอาชีพได้
 5.3 มีการวางแผนการผลิตเพ่ือลดตน้ทนุและค่าใชจ่้ายในการผลิต
 5.4 มีรายไดเ้พ่ิม/มีเงินออม
 5.5 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจดัท าบญัชีตน้ทนุการประกอบอาชีพให้กบัชุมชนได้

ผูรั้บรองขอ้มลู.....................................................................(เกษตรอ ำเภอ)

ผูป้ระเมิน.............................................................................  ต ำแหน่ง..................................................... วนัท่ีประเมิน......................................

ผูรั้บกำรประเมิน................................................................(เกษตรกร)

(ปรับปรุง ต.ค. 60)
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 แบบฟอร์มการประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

 4. มกีารปฏบัิตทิีด่ี

 5. มคีวามโดดเด่น

 6. มคีวามพร้อมในการเป็นแบบอย่าง

 7. มคีวามเป็นผู้น า

ส่วนที ่3 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบสาขา (ต่อ)
คุณสมบัต/ิตัวบ่งช้ี1

     6.3 มีความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะเป็นจุดเรียนรู้ให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆ
     6.2 มีความสามารถในการส่ือสารท าความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นไดดี้ และไมห่วงวิชา

ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิคุณสมบัติ

           เกษตรกรรายนี ้      ™ไมเ่ป็น  Smart Farmer ตน้แบบสาขา..........................     เป็น Smart Farmer ตน้แบบสาขา..........................

  สาขาบญัชีฟาร์มต่อในส่วนท่ี 5 ในกรณีท่ีเกษตรกรรายน้ีเป็นเกษตรกรสาขาบญัชีฟาร์มดว้ย

1 เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตน้แบบเฉพาะสาขาในกลุ่มน้ีตอ้งผา่นครบทกุตวับง่ช้ีในแต่ละคุณสมบติั

2 เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตน้แบบสาขาบญัชีฟาร์มตอ้งผา่นครบทกุตวับง่ช้ีในแต่ละคุณสมบติั

คุณสมบัต/ิตัวบ่งช้ี2 การประเมิน
ไม่ใช่

     4.3 มีแนวคิดและการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั Green Economy และ Zero Waste Agriculture

 หมายเหตุ เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตน้แบบเฉพาะสาขาในสาขาใดสาขาหน่ึงแลว้ ให้ท  าการประเมิน Smart Farmer ตน้แบบ

     5.1 มีการคิดคน้เพ่ือพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคนิควิธีการใหม่ๆ  หรือประยกุตใ์ชเ้ทคนิควิธีการ

           เกษตรกรรายนี ้     ไมเ่ป็น  Smart Farmer ตน้แบบสาขาบญัชีฟาร์ม    เป็น Smart Farmer ตน้แบบสาขาบญัชีฟาร์ม

ส่วนที ่5 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชีฟาร์ม 

ใช่
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     4.2 ใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั
     4.1 ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดั

     7.3 เป็นท่ีเช่ือถือยอมรับของคนในชุมชน
     7.2 มีความขยนั ตั้งใจ เสียสละ มีน ้าใจ และมี Service Mind
     7.1 มีบทบาทหรือเขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาดา้นต่างๆ ของชุมชน

     6.1 มีผูม้าขอศึกษาดูงานเป็นประจ า

     5.3 มีเกษตรกรคนอ่ืนๆ ให้ความสนใจเขา้มาเรียนรู้ในเทคนิควิธีการท่ีคิดคน้หรือประยกุตใ์ช้
     5.2 มีผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นรูปธรรมชดัเจนจากเทคนิควิธีการท่ีคิดคน้หรือประยกุตใ์ช้
           ท่ีเหมาะสมหรือท่ีเป็นภูมิปัญญา


