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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลการท าการเกษตรของเกษตรกร (ข้อมูลส่วนที ่1 เช่ือมต่อมาจากระบบ ทบก.)
1.

2.
3. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น          บา้นเลขท่ี …...………  หมูท่ี่…...………  ช่ือหมูบ่า้น …………………………………….………...   

4.
5.
6. กจิกรรมหลกัด้านการเกษตร  (หมายถึง กจิกรรมทีก่่อให้เกดิรายได้หลกัของครัวเรือน ; เลือกเพยีง 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

    อาสาสมคัรเกษตรกรหมูบ่า้น (อกม.)        

รายไดร้วมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (ปีท่ีผ่านมา) …………………………………... บาท / ปี / ครัวเรือน

สถานภาพเกษตรกร   

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

 ขา้ว    พืชผกั        พืชไร่                                 ไมด้อก    ไมป้ระดบั    ไมผ้ล               ไมย้นืตน้

 ปศสุตัว ์  หม่อนไหม

 แบบฟอร์มการส ารวจและประเมนิคุณสมบัติ Smart Farmer      
ปีท่ีประเมิน 

ส่วนที ่2 ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของเกษตรกร

ค่าพิกดัภูมิศาสตร์ของท่ีอยู ่:    X = …………………………………... Y = …………………………………...  ZONE………………………………
โทรศพัท ์…………………………………... โทรสาร …………………………………... มือถือ …………………………………...

 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ (ระบ)ุ  …………………………………...

เลขประจ าตวัประชาชน  

ต าบล  ………………………………  อ าเภอ  ………………………………  จงัหวดั  ………………………………  รหสัไปรษณีย ์ ……………… 

ช่ือ  ………………………………………..   นามสกุล ……………………………..………...    วนัเดือนปี พ.ศ. เกิด  …………………………………
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ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

    1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรือให้ค  าแนะน าปรึกษาผูอ่ื้นได้

    1.2 สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้กบัผูอ่ื้น 

    2.1 สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มลู ทั้งจากเจา้หนา้ท่ีและผา่นทางระบบสารสนเทศและการส่ือสารอ่ืน ๆ

           เช่น Internet, Mobile Phone เป็นตน้
    2.2 มีการบนัทึกขอ้มลูและใชข้อ้มลูมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน บริหารจดัการผลผลิตให้สอดคลอ้งกบั

           ความตอ้งการของตลาด
    2.3 มีการน าขอ้มลูมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาอาชีพของตนเองได้

    3.1 มีความสามารถในการบริหารจดัการปัจจยัการผลิตแรงงานและทนุ ฯลฯ
    3.2 มีความสามารถในการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดเพ่ือให้ขายผลผลิตได้
    3.3 มีการจดัการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Waste Management)

    4.1 มีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย ์หรือการผลิตท่ีไดม้าตรฐานอ่ืนๆ

    4.2 มีกระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรียห์รือการผลิตท่ีไดม้าตรฐานอ่ืน ๆ

    5.1 มีกระบวนการผลิตท่ีไมก่่อให้เกิดมลภาวะและไมท่  าลายส่ิงแวดลอ้ม (Green Economy)
    5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง

    6.1 มีความมุง่มัน่ในการประกอบอาชีพการเกษตร
    6.2 รักและหวงแหนพ้ืนท่ีและอาชีพทางการเกษตรไวใ้ห้รุ่นต่อไป
    6.3 มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร

               เกษตรกรรายนีอ้ยู่ในกลุ่ม…………………………………………………….. (ระบบประมวลผลอัตโนมตั)ิ              

หมายเหตุ :

    1. * ก่อน = ก่อนเขา้ร่วมโครงการ, หลงั = หลงัเขา้ร่วมโครงการ

    2.  เกษตรกรท่ีผา่นการประเมินเป็น Smart Farmer และผา่นทั้ง 15 ตวับ่งช้ีแลว้ ใหท้  าการประเมิน Smart Farmer ตน้แบบ (Smart Farmer Model) ต่อไป
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แบบฟอร์มการส ารวจและประเมนิคุณสมบัต ิSmart Farmer  (ต่อ)    
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ก่อน* หลัง*
คุณสมบัต ิ/ ตวับ่งช้ี

ส่วนที ่3 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer

คุณสมบัตพืิ้นฐาน 

ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิคุณสมบัต ิ 

1. มคีวามรู้ในเร่ืองทีท่ าอยู่

2. มคีวามสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้

3. มคีวามรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

4. มคีวามตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภยัของผู้บริโภค

5. มคีวามรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม/สังคม

6. มคีวามภูมใิจในความเป็นเกษตรกร



ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานอ่ืนๆ ระบ…ุ……………………………………………………………………..…..

หน่วยงานอ่ืนๆ ระบ…ุ……………………………………………………………………..…..

(ปรับปรุง ต.ค. 60)
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ผูรั้บการประเมิน................................................................(เกษตรกร)

ผูรั้บรองขอ้มลู.....................................................................(เกษตรอ าเภอ)

แบบฟอร์มการส ารวจและประเมนิคุณสมบัต ิSmart Farmer  
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กรมประมง
      1. เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

กรมปศุสัตว์
      1. พฒันา Smart Farmer ตน้แบบ

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

ส่วนที ่5 ประวตักิารฝึกอบรม

      1. การปลูกขา้วน ้านอ้ย

      2. การปลูกขา้วนาปรัง

ผูป้ระเมิน.............................................................................  ต าแหน่ง..................................................... วนัท่ีประเมิน......................................

      4. เพ่ิมรายไดเ้กษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร
      1. Smart Farmer

      2. Young Smart Farmer           

      1. หลกัสูตร ระบุ………………………………………………………………………..…..

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

          ไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

      1. หลกัสูตร ระบุ………………………………………………………………………..…..
          ไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

      2. พฒันาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

      3. พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      1. บญัชีตน้ทนุอาชีพ

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

      2. หลกัสูตร ระบุ………………………………………………………………………..…..
          ไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

      2. หลกัสูตร ระบุ………………………………………………………………………..…..
          ไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 

           ไมเ่คยไดรั้บการอบรม      เคยไดรั้บการอบรม ปี พ.ศ. 


