
 

 

 

โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง   

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน 
 
• คุณสมบัติฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง  

1. ฟาร์มเกษตรกรสมาชิกศูนย์หรือสมาชิกสหกรณ์ท่ีส่งน ้านมให้ อ.ส.ค. 
2. มีคุณสมบัติเป็นผู้น้าเกษตรกร 
3. เป็นฟาร์มท่ีเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นได้ 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะน้า แก้ไขปัญหา พัฒนายกระดับเกษตรกรรายอื่นได้ 

 
• การจัดท าแผนการพัฒนา ยกระดับ ระบบการจัดการฟาร์มเพ่ือให้เป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 

ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดคุณสมบตัิฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 
          (ตามมาตรฐานตัวชี วัดเกณฑ์คุณสมบัติที่ อ.ส.ค.ก้าหนด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนส าคัญของรัฐวิสาหกิจ 
และรายชื่อชุมชนส าคัญของรัฐวิสาหกิจ 



 

การคัดเลือกฟาร์มเกษตรกรฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง (ปราชญ์เกษตร) 

         ชื่อ/สกุล.........................................................บ้านเลขท่ี............หมู่ที.่.................ต้าบล........................... 
อ้าเภอ..........................................จังหวัด....................................สังกัดสหกรณ์/ศูนย์.......................................... 
สมาชิกหมายเลข....................................โทร...................................mail............................................................ 
         ข้อมูลโคในฟาร์ม    โครีดนม........................ตัว    โคดราย...................ตัว    โคสาวท้อง...................ตัว                                                          
                                 โคสาวไม่ท้อง.................ตัว    โครุ่น......................ตัว     ลูกโค...........................ตัว 
         ปริมาณน ้านมดิบ    จ้านวน....................กก./วัน   น ้านมเฉลี่ย....................กก./ตัว/วัน 
 

ข้อเด่นของฟาร์มเกษตรกรฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง (ปราชญ์เกษตร) 
                
1......................................................................................2..................................... .................................. 
                 
3......................................................................................4..................................... ................................... 
                 
5......................................................................................6.................................................................... ..... 
                 
7......................................................................................8..................................... ...................................... 
                  
9......................................................................................10.................................... ...................................... 
 

ระบบการจัดการฟาร์มที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เพื่อยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 
 
1......................................................................................2..................................... .................................. 
                 
3......................................................................................4........................................................................  
                 
5......................................................................................6..................................... .................................... 
                 
7......................................................................................8..................................... ...................................... 
                  
9......................................................................................10........................................................... ............... 
         
            ภาพถ่ายจุดเด่น และการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ ระบบการจัดการฟาร์ม 

- ภาพถ่ายระบบการจัดการฟาร์มที่เป็นจุดเด่นของฟาร์ม 
- ภาพถ่ายก่อนการปรับปรุง พัฒนา 
- ภาพถ่ายหลังการปรับปรุง พัฒนา 



 
 

มาตรฐานตัวช้ีวัดการประเมินคุณสมบัติฟาร์มเกษตรกรเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 
โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 

 
ชื่อ/สกุล........................................................บ้านเลขท่ี............หมู่ที.่.................ต้าบล...................................... 
อ้าเภอ..........................................จังหวัด....................................สังกัดสหกรณ์/ศูนย์.......................................... 
สมาชิกหมายเลข....................................โทร...................................mail............................................................ 
         ข้อมูลโคในฟาร์ม    โครีดนม........................ตัว    โคดราย...................ตัว    โคสาวท้อง...................ตัว                                                          
                                 โคสาวไม่ท้อง.................ตัว    โครุ่น......................ตัว     ลูกโค...........................ตัว 
         ปริมาณน ้านมดิบ    จ้านวน....................กก./วัน   น ้านมเฉลี่ย....................กก./ตัว/วัน 
      
1. การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) ผ่าน/ไม่ผ่านก็ได้  แต่ต้องพัฒนาให้ผ่านการรับรอง และมีการ
ยกระดับ GAP/CSR โดยเน้นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
    ผ่าน........................... ไม่ผ่าน.......................... 
    กรณีผ่าน GAP เลขที่รับรอง......................................วันรับรอง......................วันหมดอายุ.......................  
    หน่ยวงานที่รับรอง..................................................... 
 
2. เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ Application ช่วยในการจัดการฟาร์ม  ผ่านเกณฑ์วัดประสิทธิภาพ
ฟาร์ม 7 ใน 9 ข้อ เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 
2.1 โคทดแทนต่อโคทั งหมด          เป้าหมาย ≤40%        ผล...........%   ผ่าน...........ไม่ผ่าน.............. 
2.2 แม่โครีดนมต่อแม่โคทั งหมด     เป้าหมาย ≥40%        ผล...........%   ผ่าน...........ไม่ผ่าน..............        
2.3 จ้านวนวันท้องว่าง                เป้าหมาย ≤148 วัน    ผล..........%    ผ่าน...........ไม่ผ่าน..............     
2.4 จ้านวนครั งที่ผสมติดของแม่โค  เป้าหมาย ≤3 ครั ง       ผล...........ครั ง ผ่าน...........ไม่ผ่าน.............            
2.5 ระยะเวลาตกลูกเฉลี่ย            เป้าหมาย ≤430 วัน    ผล...........วัน   ผ่าน...........ไม่ผ่าน..............           
2.6 อายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก      เป้าหมาย ≤31 เดือน   ผล...........ด.    ผ่าน...........ไม่ผ่าน..............           
2.7 อายุที่ผสมติดโคสาว              เป้าหมาย ≤21 เดือน         ผล...........ด.    ผ่าน...........ไม่ผ่าน..............         
2.8 ผลผลิตน ้านมเฉลี่ย               เป้าหมาย ≥11 กก./ต/ว ผล...........กก. ผ่าน.........ไม่ผ่าน...............      
2.9 คุณภาพน ้านมเกรด 4,5 ในรอบปี เป้าหมาย ≤10%     ผล...........%   ผ่าน...........ไม่ผ่าน..............    
  
3. การผ่านเกณฑ์การประเมิน Smart Farmer 4.0 อ.ส.ค. 
3.1 การได้รับการรับรอง GAP                                 ผ่าน............ไม่ผ่าน...........ระบุ................................. 
3.2 ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ช่วยจัดการฟาร์ม App…อ่ืนๆผ่าน............ไม่ผ่าน...........ระบุ................................. 
3.3 มีรายได้มากกว่า 500,000 บาท/ปี                     ผ่าน............ไม่ผ่าน...........ระบุ................................ 
3.4 การศึกษาหาความรู้โดยใช้ระบบออนไลน์                ผ่าน............ไม่ผ่าน...........ระบุ................................ 
 
 
 



 
 
4. คุณภาพน้ านมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การรับซื้อของศูนย์/สหกรณ์ (ไม่ถูกตัดราคา) 

4.1 ไขมัน (Fat)                    เป้าหมาย ›3.60%       ผล...........%          ผ่าน............. ไม่ผ่าน.............. 

4.2 เนื อนมไม่รวมมันเนย (SNF) เป้าหมาย ›8.35%       ผล...........%          ผ่าน............. ไม่ผ่าน.............. 
4.3  เกรด MB                      เป้าหมายเกรด 1,2      ผลเกรด............      ผ่าน............. ไม่ผ่าน.............. 

4.4  SCC                            เป้าหมาย ‹500,000   ผล................เชลล ์  ผ่าน............ ไม่ผ่าน............... 
 
5. การด าเนินงานฟาร์มด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ความยั่งยืนของอาชีพ 
5.1 การท้าบัญชีฟาร์ม                             ผ่าน............... ไม่ผ่าน................ ระบุ....................................                  
5.2 การลดต้นทุนการผลิต                        ผ่าน............... ไม่ผ่าน.................ระบุ..................................... 
5.3 การหารายไดอ่ื้นเพ่ิม                          ผ่าน................ไม่ผ่าน.................ระบุ..................................... 
5.4 การอัพเดรทการหาข้อมูล/ความรู้ต่างๆ    ผ่าน................ไม่ผ่าน..................ระบุ..................................... 
   
6. การด าเนินงานดา้น CSR ของฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 
6.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม        ผ่าน................ไม่ผ่าน...............ระบุ........................................ 
6.2 ผลกระทบต่อเพ่ือนบ้าน/ชุมชน             ผ่าน................ไม่ผ่าน...............ระบุ........................................ 
6.3 สวสัดิการของลูกจ้าง                         ผ่าน................ไม่ผ่าน...............ระบุ........................................ 
6.4 สวสัดิภาพสัตว์ (พื นที่/ความอยู่สบาย)     ผ่าน................ไม่ผ่าน................ระบุ....................................... 
     
7. การด าเนินงานดา้นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 
(ประเมินหลังจากเป็นฟาร์มพี่เลี้ยงแล้วและด าเนินการถ่ายทอดความรู้ แนะน า แก้ไขปัญหาฟาร์มลูกข่าย) 
7.1 การอบรมการถ่ายทอดความรู้                              ผ่าน............ ไม่ผ่าน............ระบุ............................. 
7.2 การบริหารเวลาภายในฟาร์ม                               ผ่าน..............ไม่ผ่าน.............ระบุ............................ 
7.3 การถ่ายทอดความรู้ แนะน้า แก้ไขปัญหาฟาร์มลูกข่าย ผ่าน..............ไม่ผ่าน.............ระบุ............................ 
7.4 การประเมินฟาร์มลูกข่ายให้เป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี ยง      ผ่าน..............ไม่ผ่าน.............ระบุ........................... 
 
 
 
                                            ***************************** 
  
 
            

 

 

 



รายชื่อชุมชนส าคัญ 
 

  รายชื่อเกษตรฟาร์มพี่เลี ยง และฟาร์มในเครือข่าย ทุกส้านักงาน  

1. ฟาร์มพี่เลี ยงภาคกลาง     
1.1 ฟาร์มเครือข่าย  6  ราย  

1) นายเกรียงศกัดิ์ จอมหงส์    สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค  
ปากช่อง จ้ากัด  

2) นายประเสริฐ ผูกพัน 
3) นายเสน่ห์ จอมโพธิ์ 
4) นายประสิทธิ์ ผูกพัน 
5) นายประทีป รักไท้ 
6) นายธรรมรัฐ ปานภาษี 

2. ฟาร์มพี่เลี ยงภาคเหนือตอนบน 
2.1 ฟาร์มเครือข่าย 6  ราย   

1) นายสุวรรณ ปาลี  สหกรณ์โคนมล้าพูน จ้ากัด 
2) นางเกยูร พ่ึงพวก 
3) นายวิทยา อุตหล้า 
4) นายจักริน ปินตาเสน 
5) นายบุญยศ ปาลี 
6) นางสาวนารีรัตน์ วงศ์โท๊ะ 

3. ฟาร์มพี่เลี ยงภาคเหนือตอนล่าง 
3.1 ฟาร์มเครือข่าย 6  ราย   

1) นายไพศาล บุราณค้า ศูนย์ส่งเสริมการเลี ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม 
2) นายชัยมงคล  เหมันต์ 
3) นายศิลป์ ชินพรม 
4) นางเอกพงษ์ หอมชื่น 
5) นายสหเกียรติ โปร่งนุช 
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4. ฟาร์มพี่เลี ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.1 ฟาร์มเครือข่าย  6  ราย   
1) นางราตรี พวงมั่ง  ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 
2) นายกิตติ นาสมใจ 
3) นายสุจิตร ทองตัน 
4) นางหนุเกณฑ์ มหาเสนา 
5) นางสาวนันทนา จิตกลาง 

5. ฟาร์มพี่เลี ยงภาคใต้ 
                    4.2 ฟาร์มเครือข่าย  1  ราย    

    1) นายกระแสศิลป์  ศรึวิสัย เฉลิมราชพัฒนา  


