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(ร่าง) 
คู่มือปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณประจ้าปี 2562 ไปพลางก่อน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดนโยบำย “กำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด” โดยที่ Smart Farmer หมำยถึง บุคคลที่มีควำมภูมิใจในกำรเป็น
เกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิต มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยง และบริหำรจัดกำรกำรผลิต
และกำรตลำด โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ค ำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร โดยคณะท ำงำนระดับจังหวัดได้มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจและ
คัดกรองเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือคัดกรองและจัดกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรเป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำให้เป็น Smart Farmer โดยสมบูรณ์ (Existing Smart Farmer) เกษตรกรเป้ำหมำยที่จะพัฒนำให้เป็น 
Smart Farmer (Developing Smart Farmer) และเกษตรกรที่มีควำมโดดเด่นในแต่ละสำขำเพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้มีกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรด้วยกันเอง (Smart Farmer ต้นแบบ) รวมทั้งสำมำรถทรำบได้ว่ำ เกษตรกรประสบ
ปัญหำหรือมีควำมต้องกำรกำรพัฒนำในด้ำนใดเพ่ือให้สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำได้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรมำกขึ้น 

นอกจำกนี้ กำรขับเคลื่อนภำคเกษตรในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่  (Young Smart 
Farmer) ให้สำมำรถปรับตัวได้เท่ำทันสถำนกำรณ์ สำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรปรับโครงสร้ำง
ฐำนควำมรู้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ เชื่อมโยงข้อมูลและควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือกำรตัดสินใจ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์
และช่วยกันสร้ำงทำงเลือกใหม่ให้กับท้องถิ่น ที่ส ำคัญต้องเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่มที่ยำกต่อกำรปรับตัวด้วย
ตนเองให้สำมำรถปรับตัวได้ Young Smart Farmer จึงเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ทีม่ีบทบำทส ำคัญท่ีจะช่วยให้
ภำคเกษตรของไทยก้ำวข้ำมปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น 

จำกกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ผ่ำนมำ พบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนพอสมควร เช่น ข้อจ ำกัด
ด้ำนงบประมำณ หน่วยงำนในพ้ืนที่มีงำนที่ต้องปฏิบัติพร้อมกันจ ำนวนมำก บุคลำกรและยำนพำหนะที่พร้อม
ปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ถึงแม้มีปัญหำเกิดขึ้น กำรขับเคลื่อนนโยบำยยังต้องเดินหน้ำต่อไปเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยประเทศในกำรที่จะทรำบข้อมูลและสถำนภำพของเกษตรกรว่ำอยู่ในกลุ่มใดใน 3 กลุ่ม ดังกล่ำวข้ำงต้น 
เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรในแต่ละกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน กรมประมงจึงได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุสู่ควำมส ำเร็จสูงสุดในกำรพัฒนำเกษตรกรไทย
ให้มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะกำรประกอบอำชีพของแต่ละบุคคล เน้นกำรน ำและกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรน ำเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวิธีกำรปฏิบัติที่ดี และ
เป็นไปตำมหลักสำกล เกษตรกรมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกรและสำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
 



2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้บรรลุตำมเกณฑ์ก ำหนดเพ่ือให้เป็นเกษตรกร

ปรำดเปรื่องในกำรประกอบอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
2.2 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. ระยะเวลาด้าเนินการ  

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 สิ้นสุดเดือนกันยำยน 2563 
 
4. วิธีการและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

4.1  การบริหารจัดการโครงการฯ 
(1) กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด กรมประมง จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน 

(Action plan) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พร้อมทั้ง ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำร
พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(2) กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(3) ส ำนักงำนประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ด ำเนินกำร
คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด จัดฝึกอบรม บ่มเพำะควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรประกอบ
อำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ให้แล้วเสร็จ 

(4) กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ท ำหน้ำที่รวบรวมและสรุปรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน (ภำพรวมโครงกำรฯ) ประจ ำเดือน จำกส ำนักงำนประมงจังหวัด ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จัดส่งไปยังกองนโยบำยและยุทธศำสตร์
พัฒนำกำรประมง ภำยในวันที่ 4 ของทุกเดือน เพ่ือเสนอกรมประมงทรำบต่อไป 

(5) กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
ระยะเวลาด้าเนินงาน ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 

4.2 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer 
4.2.1 รบัสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพัฒนำสู่ Smart Farmer  
         ด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรโดยกำรกรอกใบสมัครตำมแบบ SF-DOF 1/63 และ

ให้คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         (๑) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมง (ทบ.๑) 
         (๒) เป็นเกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer ในปีที่ผ่านมาของกรมประมง 
๔.๒.๒ รบัสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพัฒนำสู่ Young Smart Farmer  

 ด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรโดยกำรกรอกใบสมัครตำมแบบ SF-DOF 1/63 และ
ให้คัดเลือกเกษตรกร Young Smart Farmer เป็นเกษตรกรที่มีอำยุระหว่ำง 20-45 ปี มีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้ 



(๑) เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจ มีความตั้งใจประชอบอาชีพ และสมัครใจพร้อม
เข้ารับการฝึกอบรมและบ่มเพาะให้เป็น Young Smart farmer  

(๒) เกษตรกรที่มีประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ไม่เกิน ๓ ปี 
(๓) มีกำรขึ้นทะเบียนกับทำงกรมประมง (ทบ.1)  

จัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำแนกตำมประเภทเกษตรกร (Smart 
Farmer หรือ Young Smart Farmer) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (แบบ SF-DOF 2/63 และแบบ SF-DOF 3/63) 
โดยจัดส่งไปที่กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด พร้อมทั้ งส่งส ำเนำไฟล์ในรูปแบบไฟล์  Excel  
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inland.smartfarmer@gmail.com ก ำหนดภำยในเดือนตุลำคม 2562 

ส ำหรับข้อมูลกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ของเกษตรกรตำมแบบ SF-DOF 1/63 
ขอให้หน่วยงำนท ำกำรบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตำมแบบ SF-DOF 4/63 และจัดส่งไปที่กองวิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด พร้อมทั้งส่งส ำเนำไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Excel ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
inland.smartfarmer@gmail.com ก ำหนดภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)  
ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

ระยะเวลาด้าเนินงาน ตุลำคม 2562 – พฤศจิกำยน 2562 
4.๓ การเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

4.๓.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
         (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากศูนย์วิจัยแลพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประเมินศักยภาพและความต้องการการพัฒนาของเกษตรกรโครงการฯ รวมถึงวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิตสัตว์น้้าในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมส้าหรับพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

         (๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จัดท้าก้าหนดการและจัดเตรียม
สถานที่ในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรโครงการฯ 

         (๓) ส้านักงานประมงจังหวัด/ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
ประสานงานระหว่างเกษตรกรโครงการฯ และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก้าหนดการ วัน เวลา และ
สถานที่ที่จัดฝึกอบรม 

         (๔) ส้านักงานประมงจังหวัด/ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นัดหมาย
และน้าเกษตรกรไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมตามก้าหนดการที่ก้าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด) 
 ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาด้าเนินงาน ธันวำคม 2562 – พฤษภำคม 2563 

4.๓.2 ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer  
         (๑) เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ท้าการประเมินศักยภาพและความต้องการการพัฒนาของเกษตรกรโครงการฯ 
รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสัตว์น้้าในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการฝึกอบรม หรือจัดทัศนศึกษาดูงานตามที่
เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer 

         (๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จัดท้าก้าหนดการและจัดเตรียม
สถานที่ในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรโครงการฯ 



         (๓) ส้านักงานประมงจังหวัด/ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท้าหน้าที่
ติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรโครงการฯ และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก้าหนดการ วัน เวลา 
และสถานที่ท่ีจัดฝึกอบรม 

         (๔) ส้านักงานประมงจังหวัด/ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท้าหน้าที่ 
นัดหมายและน้าเกษตรกรไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมตามก้าหนดการที่ก้าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัด (15 จังหวัด) 
 ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาด้าเนินงาน ธันวำคม 2562 – พฤษภำคม 2563 
4.๔ การประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร 

4.๔.๑ ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
         (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากส้านักงานประมงจังหวัด/

ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ตำมแบบประเมิน Smart 
Farmer ด้ำนกำรประมง (แบบ SF-DOF 5/63) ประจ ำปี 2563 เพ่ือจ ำแนกเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

 - Developing Smart Farmer คือ  เกษตรกรที่ ยั ง ไม่ ผ่ ำนกำรประเมิน
คุณสมบัติพื้นฐำน (ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบทั้ง 6 ข้อ) 

 - Existing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
(ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว) 

         (๒) บันทึกข้อมูลผลกำรประเมินศักยภำพรำยบุคคล Smart Farmer ด้ำนกำร
ประมง ตำมแบบฟอร์มที่กรมประมงก ำหนด (แบบ SF-DOF 6/63) และจัดส่งไปที่กองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตวน้ ำจืด พร้อมทั้งส่งส ำเนำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ทำงไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
inland.smartfarmer@gmail.com 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)  
ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

ระยะเวลาด้าเนินงาน มิถุนำยน – กรกฎำคม 2563 
4.๔.๒ ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer  
         (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากส้านักงานประมง

จังหวัด/ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ตำมแบบ
ประเมิน Young Smart Farmer ด้ำนกำรประมง (แบบ SF-DOF 5/63) ประจ ำปี 2563 เพ่ือจ ำแนกเกษตรกร
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

 - Developing Young Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณสมบัติพื้นฐำน (ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบทั้ง 6 ข้อ) 

 - Existing Young Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ
พ้ืนฐาน (ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว) 

         (๒) บันทึกข้อมูลผลกำรประเมินศักยภำพรำยบุคคล Young Smart Farmer ด้ำนกำร
ประมง ตำมแบบฟอร์มที่กรมประมงก ำหนด (แบบ SF-DOF 7/63) และจัดส่งไปที่กองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตวน้ ำจืด พร้อมทั้งส่งส ำเนำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ทำงไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
inland.smartfarmer@gmail.com 



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)  
ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

ระยะเวลาด้าเนินงาน มิถุนำยน – กรกฎำคม 2563 
4.๕ การถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ 

(1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากส้านักงานประมงจังหวัด/
ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer ในปี 2563 จ ำนวน
ตำมท่ีกรมประมงก ำหนด 

(2) ด ำเนินกำรถอดองค์ควำมรู้ตำมแบบฟอร์มองค์ประกอบพ้ืนฐำนของกำรน ำเสนอ
บทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (แบบ SF-DOF 8/63) 

(3) จัดท ำเอกสำรกำรถอดองค์ควำมรู้ และจัดส่งเอกสำรกำรถอดองค์ควำมรู้มำยังกองวิจัย
และพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพ่ือเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)  
ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

ระยะเวลาด้าเนินงาน มิถุนำยน - สิงหำคม 2563 
4.๖ การติดตามและประเมินผล 
 4.6.1 กำรติดตำมและประเมินผล (ส่วนภูมิภำค) 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัด/ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ของเกษตรกรแต่ละรำย พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรติดตำมฯ ตำมแบบ SF-DOF 9/63 และท ำกำร
บันทึกข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลลงในแบบฟอร์ม Excel ที่ก ำหนด (SF-DOF 10/63)  

 4.6.2 กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำเดือน  
 ส ำนักงำนประมงจังหวัด/ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือนตำม
แบบ กปม.1 (สนง.ปจ.) และแบบ กปม.1 (ศพจ.) ตำมล ำดับ ส ำหรับส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ให้ใช้แบบรำยงำนตำมแบบ กปม.1 (สนง.ปจ.) ทั้งนี้ ให้ตัดยอดข้อมูลเพ่ือจัดท ำรำยงำนทุกวันที่ 25 ของ 
ทุกเดือน และจัดส่งถึงกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดภำยในวันสิ้นเดือน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)  
ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (41 ศูนย์ฯ) 

ระยะเวลาด้าเนินงาน เมษำยน 2563 – กันยำยน 2563 
 4.6.๒ กำรติดตำมและประเมินผล (ส่วนกลำง) 
 กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ

เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนให้กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมงเพ่ือร่วมกันด ำเนินงำนต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  
กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมง 

ระยะเวลาด้าเนินงาน เมษำยน 2563 – กันยำยน 2563 
 



5. เป้าหมายและพื้นที่ด้าเนินการ 
5.1 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
จ ำนวนเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จ ำนวน 14,800 รำย (ยกเว้นเกษตรกรจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครำม 
ระยอง ตรำด จันทบุรี ภูเก็ต และระนอง) ดังนี้ 

ล้าดับ จังหวัด จ้านวน (ราย)  ล้าดับ จังหวัด จ้านวน (ราย) 
1 กระบี่ 100  24 บึงกำฬ 385 
2 กำญจนบุรี 200  25 บุรีรัมย์ 300 
3 กำฬสินธุ์ 250  26 ปทุมธำนี 200 
4 ก ำแพงเพชร 250  27 ปรำจีนบุรี 200 
5 ขอนแก่น 300  28 ปัตตำนี 200 
6 ฉะเชิงเทรำ 100  29 พระนครศรีอยุธยำ 200 
7 ชลบุร ี 134  30 พะเยำ 250 
8 ชัยนำท 150  31 พังงำ 86 
9 ชัยภูมิ 300  32 พัทลุง 200 
10 ชุมพร 150  33 พิจิตร 250 
11 เชียงรำย 256  34 พิษณุโลก 250 
12 เชียงใหม่ 200  35 เพชรบุรี 105 
13 ตรัง 102  36 เพชรบูรณ์ 250 
14 ตำก 200  37 แพร่ 250 
15 นครนำยก 200  38 มหำสำรคำม 250 
16 นครปฐม 250  39 มุกดำหำร 300 
17 นครพนม 200  40 แม่ฮ่องสอน 50 
18 นครรำชสีมำ 250  41 ยโสธร 380 
19 นครศรีธรรมรำช 201  42 ยะลำ 50 
20 นครสวรรค์ 250  43 ร้อยเอ็ด 300 
21 นนทบุรี 50  44 รำชบุรี 250 
22 นรำธิวำส 173  45 ลพบุรี 150 
23 น่ำน 300  46 ล ำปำง 300 
47 ล ำพูน 200  59 สุพรรณบุรี 250 
48 เลย 300  60 สุรำษฎร์ธำนี 200 
49 ศรีสะเกษ 250  61 สุรินทร์ 250 
50 สกลนคร 200  62 หนองคำย 352 
51 สงขลำ 200  63 หนองบัวล ำภู 250 
52 สตูล 206  64 อ่ำงทอง 150 
53 สมุทรปรำกำร 150  65 อ ำนำจเจริญ 300 
54 สมุทรสำคร 104  66 อุดรธำนี 200 



55 สระแก้ว 200  67 อุตรดิตถ์ 250 
56 สระบุรี 200  68 อุทัยธำนี 198 
57 สิงห์บุรี 80  69 อุบลรำชธำนี 238 
58 สุโขทัย 250  70 กรุงเทพมหำนคร 100 

5.2 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer 
จ ำนวนเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่ Young Smart Farmer ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

จ ำนวน 100 รำย ดังนี้ 
ล้าดับ จังหวัด จ้านวน (ราย)  ล้าดับ จังหวัด จ้านวน (ราย) 
1 ชัยภูมิ 3  9 ล ำพูน 4 
2 เชียงรำย 18  10 สงขลำ 4 
3 นครรำชสีมำ 9  11 สุรำษฎร์ธำนี 2 
4 พะเยำ 2  12 หนองคำย 2 
5 พิษณุโลก 2  13 หนองบัวล ำภู 3 
6 เพชรบูรณ์ 20  14 อุดรธำนี 5 
7 มหำสำรคำม 4  15 อุทัยธำนี 2 
8 ยโสธร 20     
 
6. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ 

6.1 เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จ ำนวน 14,800 รำย และผ่ำนกำร
ประเมินเป็นกลุ่ม Existing Smart Farmer ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 (ไม่น้อยกว่ำ 8,880 รำย) 

๖.๒  องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดจำกเกษตรกร Existing Smart Farmer ต้นแบบ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒31 รำย 
 
7. งบประมาณ 
 - งบประมำณด ำเนินกำร ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 ถึง มกรำคม 2563 (ใช้งบประมำณปี 
2562 ไปพลำงก่อน)  โดยเบิกจ่ำยจำก แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมหลัก พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer กิจกรรมย่อย 
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรเข้ำสู่ จ ำนวน 12,100,000 บำท (สิบสองล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) 

- งบประมำณด ำเนินกำร เดือน กุมภำพันธ์ 2563 - กันยำยน 2563 ใช้งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563  
 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด กรมประมง 
 

9. หน่วยงานสนับสนุน 
ส ำนักงำนประมงจังหวัด  
ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด



แผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน......................................ผู้ส่งรายงาน...........................โทรศัพท์............................................ 
 

กิจกรรม/งานทีท่้า 

งบประมาณ
ด้าเนนิการ หน่วยงาน

ด้าเนนิการ 
งบที่ใช้ไป 
(เบกิจ่าย) 

เป้าหมาย
ทั้งป ี

หน่วย
นบั 

แผน/
ผล 

ใช้งบประมาณประจ้าปี 2562 ไป
พลางก่อน 

ใช้งบประมาณประจ้าปี 2563 

unit cost 
 (บาท/หน่วย) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพฒันาสู่ Smart Farmer 

    1.1 รับสมัครและคัดเลอืกเกษตรกรเพือ่พัฒนำสู่ Smart Farmer 95 
สนง.ปจ./

สปก. 
- 

14,800 
รำย 

แผน                         

 
ผล                         

    1.2 รับสมัครและคัดเลอืกเกษตรกรเพือ่พัฒนำสู่ Young Smart Farmer 95 
สนง.ปจ./

สปก. 
- 

100 
รำย 

แผน                         

 
ผล                         

2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

    2.1 อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้ เพือ่พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 620 ศพจ.  - 
14,800 

รำย 
แผน   

 
             

0 ผล                         

    2.2 อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้ เพือ่พัฒนำเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer 5,000 ศพจ.  - 
100 

  
แผน   

 
             

0 ผล                         
3. ประเมินความรู้/คณุสมบตัิของเกษตรกร 

    3.1 ประเมนิควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Smart farmer 100 
สนง.ปจ./

สปก. 
-  

14,800 
รำย 

แผน               
 

     
0 ผล                         

    3.2 ประเมนิควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Young Smart Farmer 100 
สนง.ปจ./

สปก. 
-  

100 
รำย 

แผน               
 

     
0 ผล                         

4. ถอดองคค์วามรู้ Existing Smart Farmer ตน้แบบ 2,000 
สนง.ปจ./

สปก. 
-  

231 
รำย 

แผน               
 

    
0 ผล                         

5. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) 

    5.1 ติดตำมและประเมินผล Smart Farmer (ส่วนภูมิภำค) 100 
สนง.ปจ./

สปก. 
 - 

14,800 
รำย 

แผน           
 

            
0 ผล           

 
            

    5.2 ติดตำมและประเมินผล Young Smart Farmer (ส่วนภูมิภำค) 100 ศพจ.  - 
100 

รำย 
แผน           

 
            

0 ผล                         

หมำยเหตุ : 1. โปรดระบุแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับแผนภำพรวม (ช่วเวลำตำมลูกศรก ำหนด) 
หมำยเหตุ : 2. ก ำหนดรำยงำนตัดยอด ณ วันท่ี 25 ของทกุเดือน และจัดส่งภำยในวันสิ้นเดือน มำที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inland.smartfarmer@gmail.com  
หมำยเหตุ : 3. รำยงำนตำมแบบฟอร์มในแต่ละกิจกรรม 



 
 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 ค้าจ้ากัดความ 

ภาคผนวก 2 คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Existing Smart Farmer และหลกัสูตรการฝึกอบรม 

ภาคผนวก 3 ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ (แบบ SF-DOF 1-63) 

ภาคผนวก 4 แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเภท Smart Farmer  
 (แบบ SF-DOF 2-63) 

ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเภท Young Smart Farmer     
 (แบบ SF-DOF 3-63) 

ภาคผนวก 6 รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภท Smart Farmer / 
 Young Smart Farmer (แบบ SF-DOF 4-63) 

ภาคผนวก 7 แบบประเมนิ Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประจ้าปี 2563  
 (แบบ SF-DOF 5-63) 

ภาคผนวก 8 แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประเภท Smart Farmer  
 (แบบ SF-DOF 6-63) 

ภาคผนวก 9 แบบประเมนิ Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
 ประเภท Young Smart Farmer (แบบ SF-DOF 7-63) 

ภาคผนวก 10 แบบฟอร์มองคป์ระกอบพื้นฐานของการน้าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ  
 (แบบ SF-DOF 8-63) 

ภาคผนวก 11 แบบติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) (แบบ SF-DOF 9-63) 

ภาคผนวก 12 แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) (แบบ SF-DOF 10-63)  
 
 
 
 
 
 

 



ค้าจ้ากัดความ 

Smart Farmer หมำยถึง บุคคลที่มีควำมภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิตด้ำน
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยง และบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด 
โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ค ำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Existing Smart Farmer หมำยถึง เกษตรกรที่ เป็น Smart Farmer ครบถ้วน เนื่องจำกผลจำกกำร 
คัดกรองสำมำรถผ่ำนคุณสมบัติพื้นฐำนครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่ำนตัวบ่งชี้อย่ำงน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ 

Developing Smart Farmer หมำยถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer เนื่องจำกผลจำกกำรคัด
กรองสำมำรถผ่ำนคุณสมบัติพ้ืนฐำนไม่ครบทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมเติมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรแต่ละรำย 

Existing Smart Farmer ต้นแบบ หมำยถึง เกษตรกรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเป็น Existing Smart Farmer 
แล้ว และมีควำมโดดเด่นในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของแต่ละพ้ืนที่  สำมำรถเป็นต้นแบบและเป็นบทเรียน
ให้กับเกษตรกรรำยอ่ืนๆ ได ้

เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมสนใจหรือประกอบอำชีพทำงด้ำน
กำรเกษตร มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำไม่เกิน 3 ปี ไม่จ ำกัดเพศ อำยุระหว่ำง 20 – 45 ป ี
และเป็น Smart Farmer เนื่องจำกผลจำกกำรคัดกรองสำมำรถผ่ำนคุณสมบัติพ้ืนฐำนครบทั้ง  6 ข้อ โดย
ผ่ำนตัวบ่งชี้อย่ำงน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ 

การถอดบทเรียนของ Existing Smart Farmer ต้นแบบ หมำยถึง กำรน ำองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และ
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวในกำรท ำเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ ออกมำเป็นบทเรียนที่
สำมำรถน ำไปสรุป สังเครำะห์เป็นชุดข้อมูลควำมรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเป็นวิธีกำรและเทคนิคในกำร
ท ำกำรเกษตรให้กับเกษตรกร เป็นสูตรส ำเร็จหรือแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนในกับบุคลำกรน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือผู้สนใจได้น ำองค์ควำมรู้และวิธีกำรท ำงำนต่ำงๆ ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับตนเองได้ต่อไป 

 



คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Existing Smart Farmer และหลักสูตรการฝึกอบรม 

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ หลักสูตรการฝึกอบรม 
๑. มีควำมรู้ในเรื่องที่ท ำอยู่ ๑.๑ สำมำรถเป็นวิทยำกรถ่ำยทอด

เทคโนโลยี กำรเป็นวิทยำกร หรือให้
ค ำแนะน ำปรึกษำให้กับผู้อ่ืนได ้

กำรเป็นวิทยำกร 

 1.2 สำมำรถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจดุ 
เทคนิคกำรเลี้ยงปลำ เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

เทคนิ คกำรเลี้ ย งปลำนิ ล ใน
กระชัง มำตรฐำน GAP 

2. มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน 
ระบบกำรผลิตและกำรตลำด 

๒.๑ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลทั้งจำก
กำรสืบค้นข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ และผ่ำน
ทำงระบบสำรสนเทศและ สำรสนเทศ 
กำรสือสำรอ่ืนๆ เช่น Internet Mobile 
Phone Smart Phone 

กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ 

 ๒.๒ กำรบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมำ 
กำรวำงแผนกำร ประกอบกำรวิเครำะห์
วำงแผนก่อนเริ่ม จัดกำรฟำร์ม ด ำเนินกำร 
และบริหำรจัดกำรผลผลิตให้ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด 

กำรวำงแผนกำรจัดกำรฟำร์ม 

 ๒.๓ มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ และพัฒนำอำชีพของตน 

 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและ 
กำรตลำด 

๓.๑ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด 
ปัจจัยกำรผลิต แรงงำน และทุน ฯลฯ 

กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและ
กำรตลำด 

 ๓.๒ มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกำร
ผลิต และกำรตลำดเพ่ือให้ขำยผลผลิตได้ 

 

4. มีควำมตระหนักถึงคุณภำพ
สินค้ ำและควำมปลอดภั ยของ
ผู้บริโภค 

๔ .๑  มี ควำมรู้ห รือ ได้ รับกำรอบรม
เกี่ยวกับมำตรฐำน GAP เกษตรอินทรีย์ 
หรือ มำตรฐำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณภำพ
สินค้ำและควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

 ๔.๒ มีกระบวนกำรผลิตที่สอดคล้องกับ 
ผู้บริโภค มำตรฐำน GAP เกษตรอินทรีย์ 
หรือ มำตรฐำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

5.มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม/
สิ่งแวดล้อม 

๕.๑ มีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด 
มลภำวะและไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ควำมรับผิ ดชอบต่ อสั งคม/
สิ่งแวดล้อม 

 ๕.๒ มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น 

6.มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
เกษตรกร 

๖.๑ มีควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบอำชีพ
กำรเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 

กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นเกษตรกร 

หมายเหตุ:  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ สำมำรถพิจำรณำหลักสูตรตำมควำม  
 เหมำะสมและศักยภำพของเกษตรกร 



ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
(ระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ วัน) 

 
๑. หลักสูตร “กำรเป็นวิทยำกร” 
2. หลักสูตร “กำรเพำะเลี้ยงปลำนิลในกระชัง” 
๓. หลักสูตร “กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ” 
๔. หลักสูตร “กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน” 
5. หลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด” 
6. หลักสูตร “กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค” 
๗. หลักสูตร “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม” 
8. หลักสูตร “กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น” 
9. หลักสูตร “กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร” 
 

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ รายละเอียดหลักสูตร วิธีการ 
กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรม

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมสำมำรถจัดท ำ บัญชี 
ครัวเรือนด้วยตนเองได้ 

ควำมหมำยของกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน
ประโยชน์ที่ คำดว่ำจะได้ รับจำกกำร 
จัดท ำบัญชีครัวเรือน หลักกำรและวิธีกำร
จัดท ำบัญชีครัวเรือน กำรฝึก ปฏิบัติกำร
จัดท ำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ 

บรรยำย 
สำธิต  

ฝึกปฏิบัติ  
กำรศึกษำดูงำน 

กำรวำงแผนกำรจัดกำร
ฟำร์ม 

เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
วำงแผนกำรจัดกำร ฟำร์ม
อย่ ำงเป็ นระบบ  เพ่ื อให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรฟำร์ม
ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 

หลักกำรวำงแผนกำรจัดกำรฟำร์ม กำร
คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน แนวทำงกำรลด
ค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำรควำมเสี่ยงในฟำร์ม 
กำรจั ดกำรของเสี ยในฟำร์ม ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ฯลฯ 

บรรยำย 
สำธิต  

ฝึกปฏิบัติ  
กำรศึกษำดูงำน 

ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม สำมำรถ
ด ำเนินกำรด้วยตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม 

ควำมหมำยของควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เสริมสวยเกษตรกรมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักกำรจัดกำร บริเวณฟำร์มที่ไม่รบกวน
เพ่ือนบ้ำน วิธีกำรลดกลิ่นหรือมลภำวะ
จำกของเสี ย  ในฟำร์ม  ประโยชน์ ที่
ผู้บริโภคได้รับจำกควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ฯลฯ 

บรรยำย 
สำธิต  

ฝึกปฏิบัติ  
กำรศึกษำดูงำน 

กำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เห็นควำมส ำคัญของกำรมี
ส่ วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่นมำกขึ้น 

ควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของท้องถิ่น กำรมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือน
บ้ ำนหรือชุ มชน วิ ธีกำรสร้ ำงมนุ ษย์
สัมพันธ์ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กิจกรรม
ต่ำงๆ ในท้องถิ่น แนวทำงกำรบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ให้ชุมชน ฯลฯ 

บรรยำย 
สำธิต  

ฝึกปฏิบัติ  
กำรศึกษำดูงำน 



ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาฯ (ต่อ) 

ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ รายละเอียดหลักสูตร วิธีการ 
กำรสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็น
เกษตรกร 

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
มีควำมภำคภูมิใจในควำม
เป็นเกษตรกรและ สำมำรถ
ประกอบอำชีพด้ ำนกำร
ประมงต่อไปอย่ำงมั่นใจ 

ควำมส ำคัญของอำชีพเกษตรกรต่อกำร
พัฒนำประเทศ ควำมรักในอำชีพและ
ควำมภำคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเสริมสร้ำง
สุขภำพคนในชุมชน อำชีพ เกษตรกรรม
คือต้นทำงของอำหำรปลอดภัย แนวทำง
ในกำรด ำเนินชีวิตของ เกษตรกรตัวอย่ำง
ในชุมชน ฯลฯ 

บรรยำย 
สำธิต  

ฝึกปฏิบัติ  
กำรศึกษำดูงำน 

 
 ตัวอย่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรสู่  Smart Farmer ทั้ง ๙ หลักสูตร ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ สำมำรถพิจำรณำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของ
เกษตรกร 

 ผู้ให้ควำมรู้ คือ วิทยำกรในพ้ืนที่ ได้แก่ นักวิชำกำรประมงจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด/ส ำนักงำนประมงจังหวัดในพ้ืนที่ด ำเนินกำร Smart Officer ต้นแบบ อำจำรย์จำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ Smart Farmer ต้นแบบด้ำนกำรประมง ฯลฯ 

 สถำนที่ฝึกอบรม ได้แก่ สถำนที่ภำยในจังหวัดที่ด ำเนินกำรและกรุงเทพมหำนคร เช่น ศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน สถำบันกำรศึกษำ ส ำนักงำนประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................... นำมสกุล....................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด......... /............ /......... อำยุ......... ปี เลขประจ ำตัวประชำชน.................................. 
สถำนภำพ  โสด  สมรส  อื่นๆ.............................................................................................. 
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด.............ปี 
2. ที่อยู่ฟาร์ม 
บ้ำนเลขที่........................... หมู่ท่ี...................... ต ำบล............................... อ ำเภอ............................  
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์...................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................ Facebook : .............................................................. 
e-mail : ....................................................... ID Line : ................................................................... 
พิกัด GPS : ค่ำ X.......................................... ค่ำ Y............................................................................ 
3. ระดับการศกึษา   ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ  ปริญญำตรี  อื่นๆ (ระบุ).................. 
4. การประกอบอาชีพ 

 ประมง บ่อดิน (ระบุชนิด).................................................. พื้นที่จ ำนวน......................... ไร่.......................บ่อ 
  (ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จ ำนวน......................... ไร่.......................บ่อ 
  (ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จ ำนวน......................... ไร่..................... ..บ่อ 

 ประมง กระชัง (ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จ ำนวน......................... ไร่.................กระชัง 
   (ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จ ำนวน......................... ไร่.................กระชัง  
   (ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จ ำนวน......................... ไร่.................กระชัง 
5. การรับรองมาตรฐาน  มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (GAP)…………...………………. 
     มำตรฐำนขั้นปลอดภัย (SL)…………………………………...………….....…………………. 
 ข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ด้ำนกำรประมง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมประมง ซึ่งข้ำพเจ้ำมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรท ำกำรเกษตร 
ต้องกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 
 
ลงนำม............................................... ผู้สมัคร 
     (....................................................) 
    วัน........เดือน...............พ.ศ........... 

ลงนำม.......................................... เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร 
        (...............................................) 
       วัน.......เดือน...............พ.ศ......... 

 
 

แบบ SF-DOF 1/63 



แบบ SF-DOF 2/63 
แบบฟอร์มรายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563  

ประเภท Smart Farmer 
                                                     จังหวัด....................................................................................   ผู้ให้ข้อมูล................................................................................ 
ล้าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1) หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง หมายเหตุ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
1                       
2                       

3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18 

 
                    

19                       
20                       

 
 



แบบ SF-DOF 3/63 
แบบฟอร์มรายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563  

ประเภท Young Smart Farmer 
                                                     จังหวัด....................................................................................   ผู้ให้ข้อมูล................................................................................ 
ล้าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1) หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ ชนิดสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง หมายเหตุ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
1                       
2                       

3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18 

 
                    

19                       
20                       

 
 



 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล้าดับ จังหวัด ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี ที่เกิด หมายเลขบัตร
ประชาชน 

สถานภาพ ประสบการณ์ 
(ปี) วันที่ เดือน ปี พ.ศ. โสด สมรส อื่นๆ (ระบุ) 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
11                       
12                       
13                       

14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       

หมายเหตุ : * ชนิดสัตว์น้ ำ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิ่มแถว และกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 
     

  
** กรอกเลขท่ีใบรับรอง 

         

แบบ SF-DOF 3/63 



รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล้าดับ จังหวัด ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี ที่เกิด หมายเลขบัตร
ประชาชน 

สถานภาพ ประสบการณ์ 
(ปี) วันที่ เดือน ปี พ.ศ. โสด สมรส อื่นๆ (ระบุ) 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       

19                       

20                       

หมายเหตุ : * ชนิดสัตว์น้ ำ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิ่มแถว และกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 
     

  
** กรอกเลขท่ีใบรับรอง 

         

แบบ SF-DOF 4/63 



 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
ส่วนที่ 2 ที่อยู่ฟาร์ม 

เลขที่ หมู่
ที ่

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ Facebook e-mail ID line พิกัดต้าแหน่งฟาร์ม 

ค่า X ค่า Y 

                        

                        

                        
                        

                        

                        

                        
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

หมายเหตุ : * ชนิดสัตว์น้ ำ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิ่มแถว และกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 

  
** กรอกเลขท่ีใบรับรอง 

 

แบบ SF-DOF 4/63 



รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
             

ส่วนที ่3 ระดับการศกึษา ส่วนที ่4 การประกอบอาชีพ ส่วนที่ 5 การรับรองมาตรฐาน วัน เดือน ปี ที่สมัคร 

ระดับการศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ** มาตรฐานฟาร์มที่ได้รับ ** 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตร ี อื่นๆ 
(ระบุ) 

บ่อดิน กระชัง GAP SL 
ชนิดสัตว์น้้า* พ้ืนที่เลี้ยง 

(ไร่) 
จ้านวน 
(บ่อ) 

ชนิดสัตว์น้้า* พ้ืนที่เลี้ยง 
(ไร่) 

จ้านวน 
(กระชัง) 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

หมำยเหตุ :       * ชนดิสัตว์น้ ำ ถ้ำมมีำกกว่ำ 1 ชนดิ ใหเ้พิม่แถว และกรอกข้อมลูใหค้รบถ้วน 
          ** กรอกเลขที่ใบรบัรอง
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกษตรกร 

ข้ำพเจ้ำนำย นำงสำว นำง ชื่อ...........................นำมสกุล............................วันเดือนปีเกิด  

เลขประจ ำตัวประชำชน     

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที.่...........หมู่ที.่...........ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน.................................ตรอก/ซอย............................ 

ถนน.......................................ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด................................... 

รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail..................................... 

ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน : โซน (zone)  ค่ำ E........................................... ค่ำ N........................................... 

ข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบอำชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ระบุอำชีพหลัก อำชีพรอง  เพียงอย่ำงละค ำตอบเท่ำนั้น) 

2.1 อำชีพหลัก 
   1.ประกอบอำชีพเกษตร          2.รับเงินเดือนประจ ำ          3.รับจ้ำงทำงกำรเกษตร 
   4.ประกอบธุรกิจกำรค้ำ           5.รับจ้ำงทั่วไป                  6.อ่ืนๆ
.......................... 

2.2 อำชีพรอง 
   1.ประกอบอำชีพเกษตร          2. รับเงินเดือนประจ ำ         3.รับจ้ำงทำงกำรเกษตร 
   4.ประกอบธุรกิจกำรค้ำ           5.รับจ้ำงทั่วไป                  6.อ่ืน ๆ........................ 
   7.ไม่มีอำชีพรอง 

2.3 ชนิดสัตว์น้ ำที่
เพำะเลี้ยง 

   1.ปลำนิล         2.ปลำดุก         3.ปลำตะเพียน          4.ปลำอ่ืนๆระบุ.............    
   5.ปลำสวยงำม   6.จระเข ้         7.สัตว์น้ ำอื่นๆระบุ..................................... 

2.4 รำยได้รวมภำคเกษตรของเกษตรกร.................................................บำท/ครัวเรือน/ปี  
      รำยได้รวมจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ...............................................บำท/ครัวเรือน/ปี    

อำชีพหลัก หมำยถึง อำชีพที่ใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรด ำเนินกิจกรรมนั้น ๆ   

อำชีพรอง หมำยถึง อำชีพที่ใช้เวลำด ำเนินกิจกรรมรองจำกอำชีพหลัก 

วันที่ส้ารวจ     วันที่              เดือน               พ.ศ. 

แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประจ้าปี 2563 
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
คุณสมบัติ/ตัวบ่งช้ี การประเมิน ความเห็น/ 

ประเด็นที่ควรพัฒนา ใช่ ไม่ใช่ 
คุณสมบัติพื้นฐาน    
1. มีความรู้ในเรื่องที่ท้าอยู่    

1.1 สำมำรถเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือให้ค ำแนะน ำปรึกษำผู้อ่ืนได้    
- เคยได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในเวทีต่ำงๆ    
- เคยให้ค ำปรึกษำกับเกษตรกรรำยอื่นๆ    

1.2 สำมำรถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น     
- เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในฟาร์ม    
- เป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมประมง

หรือหน่วยงานอื่นๆ 
   

2. มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้    
2.1 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจำกเจ้ำหน้ำที ่และผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ    
      และกำรสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น 

   

- รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือ กษ. เพ่ือสอบถามข้อมูลต่างๆ     
- ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกษตรกรได้    

2.2 มีกำรบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์วำงแผน บริหำร 
      จัดกำรผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

   

-  มีบันทึกหรือบัญชีครัวเรือนเพ่ือวางแผนด้านการเงิน    
-  มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยวและการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน    

    2.3 มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอำชีพของตนเองได้    
-  มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูก การเลี้ยง หรือการเก็บเก่ียวผลผลิตให้ 
   เหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   

-  เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
   อาชีพของตนแล้วท าให้ผลผลิตหรือรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

   

3. มีความความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
    (Supply Chain) 

   

3.1 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต แรงงำน และทุน ฯลฯ    
-  มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ท าอาหารเอง เป็นต้น    
-  ใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักและจ้างแรงงานจากภายนอกตามความจ าเป็น    

3.2 มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดเพ่ือให้ขำยผลผลิตได้    
- สำมำรถขำยผลผลิตได้    
- มีค ำสั่งซื้อผลผลิตล่วงหน้ำชัดเจนท ำให้วำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง    

3.3 มีกำรจัดกำรของเหลือจำกกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ (Waste management)    
-  มีการน าของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม   

 เช่น น ามาท าปุ๋ยหมักหรือพลังงานชีวภาพ เป็นต้น 
   

-  มีการน าของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าจ าหน่าย    



คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี ้ การประเมิน ความเห็น/ 
ประเด็นที่ควรพัฒนา ใช่ ไม่ใช่ 

4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค    
4.1 มีกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือกำรผลิตที่ได้  
      มำตรฐำนอ่ืนๆ 

  
 

-  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือ 
   การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

   

-  เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือกำร   
   ผลิตที่ได้มำตรฐำนอ่ืนๆ 

   

4.2 มีกระบวนกำรผลิตที่สอดคล้องกับมำตรฐำน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์   
      หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นๆ 

   

        -  มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP 
           หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอ่ืนๆ 

   

        -  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่  
           ได้มาตรฐานอ่ืนๆ 

   

5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม    
5.1 มีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะและไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม  
      (Green  Economy) 

  
 

- ไม่ปล่อยน้ าจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นโรคทิ้งลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง    
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง    
- ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ าลดการใช้สารเคมี    

5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง    
- มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆ ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศึกษาใน 

ชุมชน 
   

-  เคยร่วมกับชุมชนในการบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน สถานที่ต่างๆ    
6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร    

6.1 มีควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร     
-  ท ากิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยตนเอง และครอบครัวมากกว่า  

 การจ้างแรงงานจากภายนอก 
   

-  มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ดีขึ้นจาก 
 ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติม 

   

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอำชีพทำงกำรเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป    
- มีการสืบทอดมรดกพ้ืนที่ท าการเกษตรของครัวเรือนจากรุ่นสู่รุ่น    
-  เคยสอนสมาชิกในครัวเรือนให้มีความรักและหวงแหนพ้ืนที่และอาชีพ     

 ทางการเกษตร 
   

 
 
 

  
 



คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี ้ การประเมิน ความเห็น/ 
ประเด็นที่ควรพัฒนา ใช่ ไม่ใช่ 

6.3 มีควำมสุขและพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร    
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าสามารถแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆ ใน

ระหว่างการผลิตได้ 
   

- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผลจากการประกอบอาชีพการเกษตรท าให้มี
รายได้และมคีุณภาพชีวิติที่ดี 

   

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ 

 เกษตรกรรำยนี้อยู่ในกลุ่ม 
 Existing Smart Farmer  
 Developing Smart Farmer 

 หมายเหตุ: เกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer ต้องผ่ำนคุณสมบัติพ้ืนฐำน (ส่วนที่ 2) ครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่ำนตัวบ่งชี้ 
 อย่ำงน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2563 
ประเภท Smart Farmer 

 ส้านักงานประมงจังหวัด........................................................... ผู้รายงาน..................................................................... โทรศัพท์................................................................................. 

 ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ เลขทะเบียนเกษตรกร ผลการประเมิน ชนิดสัตว์น้้า
ที่เลี้ยง 

หมายเหตุ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด Existing Developing 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
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แบบรายงานผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2563 

ประเภท Young Smart Farmer 
 ส้านักงานประมงจังหวัด........................................................... ผู้รายงาน................................................................. โทรศัพท์..................................................................... 

 ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ เลขทะเบียนเกษตรกร ผลการประเมิน ชนิดสัตว์น้้าท่ี
เลี้ยง 

หมายเหตุ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด Existing Developing 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
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แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน้าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ  

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ 
2. Smart Farmer ต้นแบบ สาขา.......................... 
3. “ค้าจ้ากัดความ” 

(ตัวอย่ำง “เกษตรกรต้นแบบแห่งต ำบล........ กับผลผลิต 1 ตัน/ไร่ จำกกำรพัฒนำที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”)  

 
 
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบตัิที่ดี  (ไม่ครบทุกข้อยอ่ยก็ได้) สื่อประกอบ (ถ้าม)ี 
1) ความรู้เฉพาะสาขา (ตัวอย่ำง “เชี่ยวชำญกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ...”)  

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ............... (เช่น มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำร
จัดกำร Supply Chain ในอุตสำหกรรมกำรผลิตปลำเชิงพำณิชย์ เป็นต้น) 
 

2) การจัดการปัจจัยการผลติ (ตัวอย่ำง “วิเครำะห์น้ ำเป็น ”)  
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ................(กำรวิเครำะห์น้ ำ ถ้ำเป็นแหล่งน้ ำ

จำกธรรมชำติปรำศจำกกำรปนเปื้อนหรือกำรท้ิงของเสียจำกบ้ำนเรือน หรือ
โรงงำนอุตสำหกรรมจะเป็นแหล่งน้ ำท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะต่อกำรเพำะเลี้ยง
เน่ืองจำกต้นทุนต่ ำ และเกษตรกรสำมำรถผลิตอำหำรให้สัตว์น้ ำได้ โดยบอก
วิธีกำรท ำอำหำรสัตว์น้ ำ เป็นต้น) 

3) การผลิต/การเลี้ยง (ตัวอย่ำง “สำมำรถเพำะพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง ตำม
มำตรฐำนฟำร์มฯ GAP”) 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ............... 
 

4) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า (ตัวอย่ำง กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 
เช่น กำรท ำกะป ิกำรท ำน้ ำปลำ ปลำหวำน กำรแปรรูปหอยนำงรม เป็นต้น)  

 
 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ   
 

5) การตลาด (ศึกษำควำมต้องกำรของตลำดและจ ำนวนแผนกำรผลิต)   
 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ............... 
 

 
6) อื่นๆ (กำรจับและกำรขนส่ง เป็นต้น)   

 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ............... 
 

 
5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ (โปรดระบุทุกข้อ) 
     นำย   นำง   นำงสำว   อื่นๆ .....(ระบุ)....  ช่ือ...................................................นำมสกุล.................................................... 
     อำยุ ..................ปี....................เดือน  
     ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี..................หมู่ท่ี................ชื่อบ้ำน..........................................ต ำบล....................................................... 
     อ ำเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
     โทรศัพท์................................................................... อื่นๆ (ถ้ำมี)...................................................................................................... 
6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 

1) ช่ือ/นำมสกุล/ต ำแหน่ง/หน่วยงำน/กำรติดต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่นๆ) 
2) ช่ือ/นำมสกุล/ต ำแหน่ง/หน่วยงำน/กำรติดต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่นๆ) 
3) ..........ฯลฯ ........ 

 
 
 
 

ภาพถ่าย วีดิโอ 

ภาพถ่าย วีดิโอ 

ภาพถ่าย วีดิโอ 

ภาพถ่าย วีดิโอ 

ภาพถ่าย วีดิโอ 

ภาพถ่าย วีดิโอ 
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ภาพถ่าย
เกษตรกร 



แบบติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัด………………………………………. หน่วยงาน…………………………………………………………………………… 

ข้อมูลเกษตรกร 
ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................... ทะเบียนฟำร์มเลขที่ (ทบ.1)………………………………………..
ชนิดสัตว์น้ ำที่เลี้ยง .................................................................. พื้นที่ฟำร์ม........................ ................................ไร ่
จ ำนวนบ่อเลี้ยง (บ่อดิน บ่อซีเมนต์ กระชัง โปรดระบุ.........................................................................................)  
บ่อดิน ขนำด............................ไร่  จ ำนวน .......................บอ่  บ่อดินขนำด .......................ไร่  จ ำนวน .........บ่อ 
บ่อซีเมนต์ ขนำด.............ตำรำงเมตร จ ำนวน...........บ่อ บ่อซีเมนต์ขนำด................ตำรำงเมตร จ ำนวน .......บ่อ 
กระชัง ขนำด..................ตำรำงเมตร จ ำนวน..........กระชัง กระชัง ขนำด............ตำรำงเมตร จ ำนวน.......กระชัง 
อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ............................................... 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรเปราดปรื่อง (Smart Farmer) 
1. ........................................................................................................................................... .............................. 
2. .......................................................................................................................... ............................................... 
3. .......................................................................................................................... ............................................... 
4. ............................................................................................................................................................. ............ 

ข้อเสนอแนะในการด้าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในปีต่อไป (โปรดระบุ) 
1. ................................................................................................................................................. ........................ 
2. .............................................................................................................. ........................................................... 
3. .......................................................................................................................... .............................................. 
4. .................................................................................................................................................. ....................... 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
1. .............................................................................................................................................. ........................... 
2. ................................................................................................................... ...................................................... 
3. .......................................................................................................................... ............................................... 
4. ...................................................................................................................................................... ................... 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ขอให้หน่วยงำนส่งรำยงำนผลไปที่กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด กองวิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ทำง E-mail : inland.smartfarmer@gmail.com ภำยในวันที่ 30 ของทุก
เดือน โดยตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 ของแต่ละเดือน

ผู้ให้ข้อมูล.................................................................
วันที่ให้ข้อมูล............................................................ 

ผู้บันทึกข้อมูล..........................................................
วันที่บันทึกข้อมูล..................................................... 
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แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                      ล ำดับ รำยชื่อ
เกษตรกร 

ที่อยู ่ โทรศัพท์ ทะเบียน
ฟำร์ม 
(ทบ.1) 

ชนิด
สัตว์
น้ ำ 

พื้นที่
ฟำร์ม 
(ไร่) 

บ่อดิน บ่อซีเมนต์ กระชัง อื่น ๆ ประโยชน์
ที่ได้รับ 

ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

ปัญหำ
และ

อุปสรรค เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด *ขนำด
บ่อดิน 
(ไร่) 

จ ำนวน 
(บ่อ) 

*ขนำดบ่อ
ซีเมนต ์
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(บ่อ) 

*ขนำด
กระชัง 
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(กระชัง) 

* ขนำด
หน่วยเล้ียง 

(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

20                                           

 
 

             
หมำยเหตุ:  * หมำยถึง หำกมีหลำยขนำดให้ระบุทั้งหมด โดยต้องเพ่ิม/แทรกแถว ลงในแบบฟอร์ม 
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