
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

นางสาวจริาภา จอมไธสง 
สาํนกัส่งเสรมิและจดัการสนิคา้เกษตร 

หลกัเกณฑก์ารประกวด
แปลงใหญ่ตน้แบบ 



 13/02/59 
76 แปลง 

18 แปลง 

4 แปลง 

คณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระดับ 

เขตตรวจราชการ 

 18 เขต คดัเลือก เขตละ 1 แปลง  

ภายในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560   

คณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด 

 4 กลุม่ คดัเลือก กลุม่จงัหวดัที่รับผิดชอบ กลุม่ละ 1 แปลง  

รวม 4 แปลง   

ภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2560 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ 

ตดัสินแปลงดีเดน่ระดบัประเทศ จากแปลงที่ได้รับ

การคดัเลือก ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2560 

 
แปลงดีเด่นระดับประเทศ 

1 แปลง 

การประกวดแปลงตนแบบ ตามระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 
 



 ส่วนท่ี 1 – 4 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ส่วนท่ี  5 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 ส่วนท่ี  6 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 
 

 
 

เกณฑก์ารตดัสนิ 

แบ่งออกเป็น 6 ส่วน 



ส่วนท่ี 1 – 4 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ส่วนท่ี 1 การเตรยีมการ    9 คะแนน 
 ส่วนท่ี 2 แผนและปัจจยันาํเขา้  27 คะแนน 
 ส่วนท่ี 3 การดาํเนนิการ 
           และผลตามกจิกรรม   31 คะแนน 
 ส่วนท่ี 4 ผลลพัธ์    33 คะแนน 
 

การประกวดระดบัเขต 



ส่วนท่ี 1 – 5 คะแนนเต็ม 150 คะแนน 
 ส่วนท่ี 1 การเตรยีมการ    9 คะแนน 
 ส่วนท่ี 2 แผนและปัจจยันาํเขา้  27 คะแนน 
 ส่วนท่ี 3 การดาํเนนิการ 
           และผลตามกจิกรรม   31 คะแนน 
 ส่วนท่ี 4 ผลลพัธ์    33 คะแนน 
 ส่วนท่ี 5 การนาํนวตักรรม 
               และเทคโนโลยมีาใช ้  50 คะแนน 

การประกวดระดบักลุ่มจงัหวดั 



ส่วนท่ี 1 – 6 คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
 ส่วนท่ี 1 การเตรยีมการ    9 คะแนน 
 ส่วนท่ี 2 แผนและปัจจยันาํเขา้  27 คะแนน 
 ส่วนท่ี 3 การดาํเนนิการ 
           และผลตามกจิกรรม   31 คะแนน 
 ส่วนท่ี 4 ผลลพัธ์    33 คะแนน 
 ส่วนท่ี 5 การนาํนวตักรรม 
               และเทคโนโลยมีาใช ้  50 คะแนน 
 ส่วนท่ี 6 ความย ัง่ยนื   50 คะแนน      
 

 

การประกวดระดบัประเทศ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่1. การเตรียมการ  9 

1.1 การบริหารจดัการของ SC 3 (ดาํเนินการ 2 

เร่ือง/หรือน้อย

กว่า)  

(1 คะแนน) 

(ดาํเนินการ 

3 เร่ือง) 

(2 คะแนน) 

(ดาํเนินการ 

4 เร่ืองขึน้

ไป)  

(3 คะแนน) 

1.2 แผนการบรูณาการ  

(งาน งบประมาณ เจ้าหน้าที่) 

3 ( มี  1 ส่วน) 

(1 คะแนน) 

( มี  2 ส่วน)  

(2 คะแนน) 

(ครบ 3 

ส่วน) 

(3 คะแนน) 

1.3 บทบาทของคณะทาํงาน  

4 ทมี 

3 (มีการกาํหนด

น้อยกว่า 3 

ทมี)  

(1 คะแนน) 

( มีการ

กาํหนด 3 

ทมี)  

(2 คะแนน) 

(มีการ

กาํหนดครบ 

4 ทมี) 

(3 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่ 2. แผน และปัจจัย

นําเข้า 

27 

2.1 การสร้างความเข้าใจ

เกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่ม

เกษตรกรแปลงใหญ่ กาํหนด

ระเบยีบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม 

3 (มี 1 ประเด็น

ตัวชีว้ัด)  

(1 คะแนน) 

(มี 2 ประเด็น

ตัวชีว้ัด)  

(2 คะแนน) 

(มีครบ 3 

ประเด็น

ตัวชีว้ัด)  

(3 คะแนน) 

 2.2 สร้างความเข้มแข็งให้กบั

สมาชิกในแปลงโดยใช้ประโยชน์

จาก ศพก, 

3 (มีน้อยกว่า 3 

ประเด็น

ตัวชีว้ัด) 

( 1 คะแนน) 

(มี 3 ประเด็น

ตัวชีว้ัด)  

(2 คะแนน) 

(มีมากกว่า 3 

ประเด็น

ตัวชีว้ัด)  

(3 คะแนน) 

2.๓ จดัเก็บข้อมูลพืน้ฐานและ

ความก้าวหน้าของแปลงตามที่

กาํหนดและบนัทกึข้อมูลเข้า

ระบบ bigfarm.doae.go.th ให้

เป็นปัจจุบนั 

3 (ไม่สมบรูณ์และ

ไม่เป็นปัจจุบนั) 

( 1 คะแนน) 

(ไม่สมบรูณ์

หรือไม่เป็น

ปัจจุบนั)  

(2 คะแนน) 

(สมบรูณ์ 

และเป็น

ปัจจุบนั)  

(3 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่ 2. แผน และปัจจัย

นําเข้า 

27 

2.4 มีเป้าหมายและแผนปฏิบติั

งานที่ชัดเจน  

6 (มีเป้าหมาย

และ

แผนปฏิบตัิ

งาน น้อยกว่า 

4 ด้าน)  

(2 คะแนน) 

(มีเป้าหมาย

และ

แผนปฏิบตัิ

งาน 4 ด้าน)  

(4 คะแนน) 

(มีเป้าหมาย

และ

แผนปฏิบตัิ

งาน ครบ 5 

ด้าน) 

 (6 คะแนน) 

2.5 ประสานและสร้างความ

เข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 

3 (ไม่มี / หรือ มี 

1แห่ง )  

(1 คะแนน) 

(มี 2 แห่ง)  

(2 คะแนน) 

(มี 3 แห่งขึน้

ไป)  

(3 คะแนน)  

2.6 การส่ือสารกับเกษตรกร

สมาชิกแปลงใหญ่ 

3 (น้อยกว่า 3 

ครัง้)  

( 1 คะแนน) 

(มี 3 ครัง้)  

(2 คะแนน) 

(มี 4 ครัง้ขึน้

ไป) 

(3 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่ 2. แผน และปัจจัย

นําเข้า 

27 

2.7 การจดัทาํบญัชีต้นทุน

อาชีพ 

3 (น้อยกว่าร้อย

ละ 60 )  

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ  

60 -69)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ 70 

ขึน้ไป) 

  

(3 คะแนน) 

2.8 การจดัหาทุนสนับสนุน(เงนิ

และ/หรือปัจจยัการพฒันา

แปลงใหญ่) 

3 (1 แหล่ง )  

(1 คะแนน) 

(2 แหล่ง)  

(2 คะแนน) 

(3 แหล่ง)  

(3 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่3. การดาํเนินการและ

ผลตามกจิกรรม 

31 

3.1 มีการดาํเนินการตามแผนและ

กิจกรรมท่ีตัง้ไว้ (ตามข้อ 2.4) 

พร้อมทัง้ผลตามกิจกรรม ในด้าน

ต่าง ๆ  

15 

   3.1.1. ลดต้นทุน ตามกิจกรรม

ของแผน 

3 (น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของกิจกรรม

ตามแผน)  

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -

59 ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 

ขึน้ไป ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(3 คะแนน) 

   3.1.2. เพิ่มผลผลิต ตามกิจกรรม

ของแผน 

3 (น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของกิจกรรม

ตามแผน) 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -

59 ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 

ขึน้ไป ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(3 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่3. การดาํเนินการและ

ผลตามกจิกรรม 

31 

   3.1.3. พัฒนาคุณภาพ ตาม

กิจกรรมของแผน 

3 (น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของกิจกรรม

ตามแผน) 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -59 

ของกิจกรรม

ตามแผน)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 

ขึน้ไป ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(3 คะแนน) 

   3.1.4. การตลาด ตามกิจกรรม

ของแผน 

3 (น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของกิจกรรม

ตามแผน) 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -59 

ของกิจกรรม

ตามแผน)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 

ขึน้ไป ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(3 คะแนน) 

   3.1.5. การบริหารจัดการ ตาม

กิจกรรมของแผน 

3 (น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของกิจกรรม

ตามแผน) 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -59 

ของกิจกรรม

ตามแผน)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 

ขึน้ไป ของ

กิจกรรมตาม

แผน)  

(3 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่3. การดาํเนินการและ

ผลตามกจิกรรม 

31 

3.2 ทมีผู้จดัการแปลงมีการ

กาํกับ ดูแล และแก้ไขปัญหา

ของแปลงใหญ่ 

6 (ไม่มี/มีการ

ดาํเนินการครบ 

1 ตัวชีว้ัด)  

(2 คะแนน) 

( มีการ

ดาํเนินการ

ครบ 2 

ตัวชีว้ัด)  

(4 คะแนน) 

( มีการ

ดาํเนินการ

ครบ 3 

ตัวชีว้ัด)  

(6 คะแนน) 

3.3 การลดความเส่ียงจากการ

ผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิต

และรายได้) 

10 ( น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของ

สมาชิก)  

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50-

59 ของ

สมาชิก)  

(5 คะแนน) 

( ร้อยละ 

60 ขึน้ไป 

ของ

สมาชิก)  

(10 

คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่4. ผลลัพธ์ 33 

   4.1 ด้านลดต้นทุนการผลิต 9 (น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ของ

เป้าหมาย)  

(3 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -

79 ของ

เป้าหมาย)  

(6 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 

ขึน้ไป ของ

เป้าหมาย)  

(9 คะแนน)  

   4.2 ด้านเพิ่มผลผลิต  9 (น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ของ

เป้าหมาย)  

(3 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -

79 ของ

เป้าหมาย)  

(6 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 

ขึน้ไป ของ

เป้าหมาย)  

(9 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเด็นการตรวจประเมนิ คะแนนเต็ม พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่4. ผลลัพธ์ 33 

   4.3 ด้านคุณภาพผลผลิต 9 (น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ของ

เป้าหมาย)  

(3 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -

79 ของ

เป้าหมาย)  

(6 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 

ขึน้ไป ของ

เป้าหมาย)  

(9 คะแนน) 

   4.4 ด้านการตลาด (เช่น มี

ตลาดรองรับ , ราคาสูงกว่า

ตลาด ฯลฯ)  

6 (น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ของ

เป้าหมาย)  

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -

79 ของ

เป้าหมาย)  

(4 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 

ขึน้ไป ของ

เป้าหมาย)  

(6 คะแนน) 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเด็น คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ส่วนที่ 5. การนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้ 

50 การใช้คะแนนอยู่ใน

ดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการระดับ

กลุ่มจงัหวัดในการ

พจิารณาและให้

คะแนนภาพรวมจาก

การพจิารณาข้อ 5.1-

5.7 

5.1การปรับใช้นวัตกรรม 5 

5.2 นํางานวิจยัไปต่อยอดใน

การพฒันาการผลิต 

5 

5.3 เกษตรกรรมแม่นยาํสูง  5 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็น คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 5. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 50 การใช้คะแนนอยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการ

ระดับกลุ่มจังหวัดในการ

พิจารณาและให้คะแนน

ภาพรวมจากการพิจารณา

ข้อ 5.1-5.7 

5.4 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรม การใช้เคร่ืองจักรกลสมัยใหม่ในการ

พัฒนาการผลิต 

10 

5.5 สร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เปล่ียนจากการผลิต

สินค้าวัตถุดิบ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

10 

5.6 การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-

commerce 

5 

5.7 สร้างแบรนด์ของตนเอง 10 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็น คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ส่วนที่ 6. ความยั่งยืน 50 การใช้คะแนนอยู่ในดุลย

พนิิจของคณะกรรมการ

ระดับประเทศในการ

พจิารณาและให้คะแนน

ภาพรวมจาการพจิารณาข้อ 

6.1-6.7 

6.1 ความสามารถของประธาน

องค์กรเกษตรกรในการเป็น

ผู้จดัการ 

5 

6.2 ความเข้มแข็งของกลุ่ม

เกษตรกร 

10 

6.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

และประหยัด 

7 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็น คะแนนเต็ม คะแน

นที่ได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 6. ความยั่งยืน 50 การใช้คะแนนอยู่ในดุลย

พนิิจของคณะกรรมการ

ระดับประเทศในการ

พจิารณาและให้คะแนน

ภาพรวมจาการพจิารณาข้อ 

6.1-6.7 

6.4การใช้นํา้อย่างรู้คุณค่า 10 

6.5 การทาํการเกษตรที่สอดคล้องกับ

ระบบนิเวศ 

5 

6.6 ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับ

ส่ิงแวดล้อม 

8 

6.7 Zero waste 5 
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