
การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต ำบล....................................  อ ำเภอ.................................  จังหวัด................................  
--------------------------------------------------------------- 

 

ประเด็นการประเมิน (แบบฟอร์มการประเมิน) 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 14 ประเด็นย่อย  รวม 100 คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน  บันทึกเพิ่มเติม 
1. สภาพศูนย์เรียนรู้ฯ (เต็ม 30 คะแนน)   

1.1 สถำนที่ : เหมำะสมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ให้บริกำร มีวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีพร้อม อยู่ในจุด/
ท ำเลที่ดี เข้ำถึงได้ง่ำย มีกำรวำงผังที่ดี มี
แผนผังศูนย์ฯ (5 คะแนน) 

  

1.2 บรรยำกำศวิชำกำร : มีองค์ควำมรู้แสดงให้เห็น
ทั่วไปในศูนย์ เกษตรกรสำมำรถเข้ำมำศึกษำ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (5 คะแนน) 

  

1.3 แปลงเรียนรู้ : แตกต่ำงจำกแปลงเกษตรกร
ทั่วไป มีสภำพดีเหมำะสมที่จะใช้เป็นตัวอย่ำง/
สำธิต/ฝึกปฏิบัติ (5 คะแนน) 

  

1.4 ฐำนเรียนรู้ : มีครบถ้วน สอดคล้องเนื้อหำ 
สภำพดี/ถำวร มีองค์ควำมรู้/ตัวอย่ำงของจริง
พร้อม น่ำเข้ำไปเรียนรู้ (5 คะแนน) 

  

1.5 หลักสูตรเรียนรู้ : มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมท่ี
ก ำหนด (10 คะแนน) 
- หลักสูตรหลัก : กำรลดต้นทุน และเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรหลักของ 
ศพก. 

- หลักสูตรบังคับ : เกษตรทฤษฎีใหม่ 
- หลักสูตรเสริม : บัญชีต้นทุนอำชีพ องค์กร

เกษตรกร กำรใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ  

  

2. เกษตรกรต้นแบบ (เต็ม 20 คะแนน)   
2.1 รู้/เข้ำใจ : รู้ว่ำเป็นจุดที่ตั้งศูนย์ เข้ำใจว่ำศูนย์คือ

อะไร ต้องท ำอะไร มีประโยชน์อย่ำงไร เห็น
ด้วยกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ (5 คะแนน) 

  

2.2 พร้อม : มีฐำนะดีพอควร/ไม่เดือดร้อนเมื่อท ำ
ศูนย์ เป็นที่รู้จัก/ยอมรับในชุมชน มีจิตอำสำ 
เป็นนักพัฒนำ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีภำวะผู้น ำ มีทีมงำน/เครือข่ำย 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 



ประเด็นการประเมิน คะแนน  บันทึกเพิ่มเติม 
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีหลักกำร คิด
อย่ำงเป็นระบบ ครอบครัวสนับสนุน เป็น 
SMART FARMER  

      (10 คะแนน) 
2.3 ประสบกำรณ์ : มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ โดด

เด่น มคีวำมรู้จริง มีวิชำกำร/ภูมิปัญญำ รู้จัก
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ เคยท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ฯลฯ (5 คะแนน) 

  

3. การบริหารจัดการ/แนวทางการพัฒนา  
(เต็ม 40 คะแนน) 

  

3.1 คณะกรรมกำร ศพก. : มีกำรประชุมอย่ำง
ต่อเนื่อง (10 คะแนน) 

  

3.2 ข้อมูล : มีข้อมูล/แผนที่ Zoning ที่เหมำะสม 
สอดคล้อง และมีคุณภำพ ฯลฯ (10 คะแนน) 

  

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ : มีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำที่มีคุณภำพ และมีแผนขอรับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆที่ชัดเจน  

      (แบบ ศพก.1-02 / 03) (10 คะแนน) 

  

3.4 แผนกำรปฏิบัติงำน : มีแผนกำรด ำเนินงำนของ
ศพก.ที่ชัดเจน มีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ ก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน (10 คะแนน) 

  

4. การเชื่อมโยงเครือข่าย (เต็ม 10 คะแนน)   
4.1 จ ำนวนศูนย์เครือข่ำย : อย่ำงน้อย 10 ศูนย์  

(5 คะแนน) 
- ศูนย์เครือข่ำย 1-2 ศูนย์   ได้ 1 คะแนน 
- ศูนย์เครือข่ำย 3-4 ศูนย์   ได้ 2 คะแนน 
- ศูนย์เครือข่ำย 5-6 ศูนย์   ได้ 3 คะแนน 
- ศูนย์เครือข่ำย 7-8 ศูนย์   ได้ 4 คะแนน 
- ศูนย์เครือข่ำย 9-10 ศูนย์ ได้ 5 คะแนน 

 (ระบุชื่อศูนย์) 

4.2 กำรประสำนควำมร่วมมือ : มีกำรเชื่อมโยง
ควำมร่วมมือ/องค์ควำมรู้กับศูนย์เครือข่ำย
ภำยในอ ำเภอ (5 คะแนน) 

  

 
 
 
 



วิธีการประเมินและจัดระดับการพัฒนา 
 

1. ผู้ประเมิน คือ ทีมงำนของคณะกรรมกำร Single Command ร่วมกันประเมิน 
2. แต่ละคนให้คะแนนกำรประเมินในแต่ละประเด็น และค ำนวณคะแนนรวมเฉลี่ยของแต่ละศูนย์ 
3. จัดระดับกำรพัฒนำของศูนย์เป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับดี (A)   คือ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 81-100 
ระดับปำนกลำง (B) คือ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 51 - 80 
ระดับพอใช้ (C) คือ ได้คะแนนรวมต่ ำกว่ำ 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการประเมินและจัดระดับการพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
จังหวัด......................................................................... 

 

อ าเภอ 
คะแนน 
ส่วนที่ 1 

(30 คะแนน) 

คะแนน 
ส่วนที่ 2 

(20 คะแนน) 

คะแนน 
ส่วนที่ 3 

(40 คะแนน) 

คะแนน 
ส่วนที่ 4 

(10 คะแนน) 
รวม ระดับ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

กรุณำส่ง 1) แบบประเมินและจัดระดับกำรพัฒนำ (สิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 1)  และ 
           2) แบบสรุปผลกำรประเมินและจัดระดับกำรพัฒนำ (สิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 2)   
           ให้ กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร ทำง e-mail : doaeresearch20@gmail.com  
           ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
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