
 
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีด าเนินการในการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 เกณฑ์การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาจาก ๒ 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศักยภาพความพร้อมของศูนย์สัมมาชีพ และผลการด าเนินงานของศูนย์สัมมาชีพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๑ ศักยภาพความพร้อมของศูนย์สัมมาชีพ พิจารณาจาก 

๑. การบริหารจัดการ  
 เกณฑ์ในการพิจารณา 

(๑) มีทีมวิทยากร ซึ่งอาจเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นที่ยอมรับ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้ไปศึกษา
เรียนรู้ 

(๒) มีทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และวิธีคิด 
(๓) มีระบบการบริหารงานของศูนย์ที่จะเป็นหลักประกันของความยั่งยืนในการ

ด าเนินงาน    

๒. อาคารสถานที่ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 

(๑) มีอาคาร/สถานทีส่ าหรับใช้ในการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(๒) มีที่พักพร้อมอาหาร หรือสามารถจัดหาที่พักและอาหารให้แก่ผู้ไปศึกษาเรียนรู้งาน

ของศูนยฯ์ 
(๓) มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เหมาะสม 

๓. ฐานการศึกษาเรียนรู้ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 

(๑) มีฐานการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการน้อมน าหลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

(๒) มีแปลงสาธิต/แปลงตัวอย่าง ในการท าการเกษตรในแบบที่จะก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยเฉพาะการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ที่จะมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสามารถ
ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางการเกษตรให้แก่ผู้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ 

๔. หลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 

(๑) มีหลักสูตรให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการน้อมน าหลักการทรงงาน ศาสตร์
พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เอกสารแนบ ๕  
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(๒) มีหลักสูตรให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรในแบบอินทรีย์ และ
รูปแบบอ่ืนๆ ที่เป็นสัมมาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
และการด ารงชีวิต 

๕. สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 
 มีสื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเผยแพร่อ่ืนๆ เพ่ือประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ไปศึกษาเรียนรู้งานของศูนย์ฯ  

๖. เครือข่ายความร่วมมือ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 
 มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนอันเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนสัมมาชีพ การน้อมน า
หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และเกษตรกร 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป มีการน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอย่างแพร่หลาย 

 ๑.๒ ผลการด าเนินงานของศูนย์สัมมาชีพ พิจารณาจาก 

๑. การน้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ ๙ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 
 มีการน้อมน าหลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของรัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยสามารถศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานแต่ละประการได้จาก เอกสาร
ประกอบ ๑ และแหล่งข้อมูลต่างๆ 

๒. การน้อมน าศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ ๙ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 
 มีการน้อมน าศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ ๙ ในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ อาท ิ 

(๑) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยความประพฤติ การครองตน 
(๒) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน การปรองดอง สงบสุข 
(๓) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการพัฒนา 

- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการพัฒนา 
- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการน้ า 
- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการดิน 
- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยป่าและสิ่งแวดล้อม 
- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยนวัตกรรม 
- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ศาสตร์พระราชาว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทั้งนี้  สามารถศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาได้จาก เอกสาร
ประกอบ ๒ และแหล่งข้อมูลต่างๆ 
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๓. การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ 
 เกณฑ์ในการพิจารณา          
 มีการสาธิตการท าเกษตรตามตามรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้น สู่ความ
พอเพียง ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ สามารถศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ๙ ขั้น ได้จาก เอกสาร
ประกอบ ๓ และแหล่งข้อมูลต่างๆ 

๔. การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 เกณฑ์ในการพิจารณา 

(๑) มีเกษตรกร และผู้สนใจ ไปศึกษาเรียนรู้งานของศูนย์ฯ  
(๒) มีการไปบรรยายให้ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ 
(๓) มีการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ   

๒. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม ข้อ ๑ 
ข้างต้น ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับภาค) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 
๑. คะแนนจากการประเมินผลงาน ตามท่ีกรอกไว้ในใบสมัคร 

ตอนที่ ๒ 
๑๐๐ 

๒. คะแนนจากการประเมินความเหมาะสม ตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับภาค) 

๑๐๐ 

รวม ๒๐๐ 

 ทั้งนี้ เมื่อให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้นแล้ว ให้ค านวณคะแนนโดยถ่วงน้ าหนัก ๕๐% ในแต่
ละองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้คะแนนสุทธิ ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับชาติ) 

 องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 
๑. คะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์

สัมมาชีพฯ (ระดับภาค) 
๑๐๐ 

๒. คะแนนจากการประเมินความเหมาะสม จากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ ตรวจสอบ ศึกษาข้อมูลของศูนย์ฯ ที่เสนอโดย
คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับภาค)  

๑๐๐ 

รวม ๒๐๐ 

 ทั้งนี้ เมื่อให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้นแล้ว ให้ค านวณคะแนนโดยถ่วงน้ าหนัก ๕๐% ในแต่
ละองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้คะแนนสุทธิ ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
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๓. ขั้นตอนวิธีด าเนินการ 

๑. คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เสนอประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศูนย์สัมมาชีพในพ้ืนที่ ซึ่งมีการน้อมน า
หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่เป็นแบบอย่างของการท าการเกษตรในแบบที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบอินทรีย์ 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ เปิดการรับสมัครศูนย์สัมมาชีพที่จัดตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมี
คุณสมบัติและผลงานเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์สัมมาชีพ
ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ รวบรวมใบสมัครของศูนย์สัมมาชีพ จัดส่งคณะกรรมการคัดเลือก
ศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับภาค) 

๕. คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับภาค) ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพที่มี
คุณสมบัติและผลงานเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ จ านวน ๓ ศูนย์ ต่อภูมิภาค เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ และหากพิจารณาเห็นว่ามีศูนย์สัมมาชีพที่มีคุณสมบัติและผลงาน
เหมาะสมมากกว่า ๓ ศูนย์ สามารถพิจารณาคัดเลือกและจัดส่งเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยจัด
ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับชาติ) เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

๖. คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับชาติ) ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองศูนย์สัมมาชีพตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพฯ (ระดับภาค) ได้คัดเลือกเสนอขึ้นมาจากทั้ง ๙ ภูมิภาค โดยอาจมี
การลงพ้ืนที่ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลตามความเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเป็นศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๙ ศูนย์ เสนอคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๗. คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ จัดพิธีมอบโล่พระราชทานให้แก่ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

 

 

................................ 

 


