
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตร 
ของแผ่นดินในแต่ละสาขา (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 

	 หมวดที่	๑	คุณลักษณะส่วนบุคคล	(๓๐	คะแนน)	
	 หมวดที่	๒	ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์	(๔๐	คะแนน)	
	 หมวดที่	๓	การขยายผลงาน	(๓๐	คะแนน)	
   ทัง้นี	้ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ปน็ปราชญเ์กษตรของแผน่ดนิ	
จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ	๘๐	และคะแนนรวมทัง้	๓	หมวดไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๘๐ 

หลักฐานประกอบการเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตร 
ของแผ่นดิน  

หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์ของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 

 สามารถขอรับ และยื่นแบบได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสามารถ Download  
คู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้ที่ี ่ 
https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-
preview-431191791970 

			-	 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	
			-	 หลักฐานแสดงถึงเกียรติยศแห่งความดีที่ได้รับ		
	 	 เช่น	ประกาศนียบัตร	เป็นต้น	
			-	 แผนผังที่อยู่อาศัย	
			-	 แผนผังแปลงกิจกรรม	

		 	 -	 ภาพถ่ายกิจกรรม	
						-	 ประวัติของบุตร	–	ธิดา	โดยสังเขป	
      - เอกสารหรือหลักฐานอื่น	ๆ	ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 
	 	 	 เพื่อประกอบการพิจารณา	

๑.	 เขา้รบัพระราชทานโล	่ หรอืเหรยีญเชดิชเูกยีรติ	 หรอื	
			 ประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด	
			 พระนงัคลัแรกนาขวญั	 ตามทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิ	
					ปราชญ์เกษตรของแผ่นดนิกำหนด	
๒.	 รางวัล	 หรือสวัสดิการอื่นใด	 ตามที่คณะกรรมการ	
	 ส่งเสรมิปราชญ์เกษตรของแผ่นดนิกำหนด	

Download 
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่	

กลุม่พฒันาเกษตรกรและชมุชนเกษตรกร	

กองนโยบายเทคโนโลยเีพือ่การเกษตรแเละเกษตรกรรมยัง่ยนื	

สำนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

โทรศพัท	์๐-๒๖๒๙-๘๙๗๓	,	๐-๒๖๒๙-๘๙๗๕	

เลขที	่๓	ถนนราชดำเนนินอก	บา้นพานถม	พระนคร	กรงุเทพฯ	๑๐๒๐๐	

หรอืสอบถามไดท้ีส่ำนกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดั	ทัว่ประเทศ	

ปี ๒๕๖๕ 

 เกษตรกรหรอืบคุคลทีม่คีณุสมบตั	ิ สามารถขอรบัแบบบนัทกึ 
ขอ้มลูเพือ่สรรหาเปน็ปราชญเ์กษตรของแผน่ดนิ	 ตามแบบ	
ทีก่ำหนดดว้ยการพมิพพ์รอ้มลงลายมอืชือ่ผูเ้ขา้รบัการสรรหา 
และยืน่แบบไดท้ี่	
กรงุเทพมหานคร	 ขอแบบและยืน่แบบไดท้ีส่ำนกังานเกษตรพืน้ที่	
กรงุเทพมหานคร	กรมสง่เสรมิการเกษตร	
ต่างจังหวัด	 ขอแบบและยืน่แบบไดท้ีส่ำนกังานเกษตรและ
สหกรณจ์งัหวดั	ทัว่ประเทศ	

การสรรหา
ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน



ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินมี ๔ สาขา 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการสรรหาปราชญเ์กษตรของแผน่ดนิ 

๑.	ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการ	
	 ต่อภาคการเกษตรไทย	
๒.	ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	
๓.	ปราชญ์เกษตรดีเด่น	
๔.	ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย	

๑. คณุสมบตัทิัว่ไป 
	 l	มสีญัชาตไิทย	
    l	ไมเ่คยมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี	
    l เปน็ผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	ความเชีย่วชาญและผลงาน 
							เกีย่วกบัดา้นการเกษตรอนัเปน็ประโยชนต์อ่สงัคม	
    l เปน็ผูม้ปีระวตัแิละวถิชีวีติทีม่คีณุธรรมมคีวามเอือ้เฟือ้ 
	 	 เกือ้กลู	
    l	เป็นแบบอยา่งดา้นการประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นหลกัศาสนา 
							และครรลองแหง่วฒันธรรมไทย	
    l	เปน็ผูม้จีติใจและการประพฤตทิีแ่สดงถงึการอทุศิตน  
	 	 เวลา	 ความรูแ้ละความสามารถ	และประสบการณ์	
  ตอ่เกษตรกร	แวดวงการเกษตรในชมุชน	หนว่ยงาน	
	 	 ราชการและประชาชนทัว่ไป 

l เป็นผู้สร้างสรรค์องค์ความรู	้ ประสบการณ	์ ผลงาน			
			 ภาคการเกษตร	 และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นท่ี	
			 ประจกัษแ์ละไดร้บัการยอมรบั	
l นำองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 ผลงานไปเผยแพร่	
		 สื่อสาร	 ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง	 ต่อภาค 
	 การเกษตรไทยอยา่งโดดเดน่ระดบัประเทศ	

๒. คณุสมบตัเิฉพาะสาขา จำแนกเปน็ ๔ สาขา ประกอบดว้ย 

๒.๑ ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการ 
 ต่อภาคการเกษตรไทย 

l เปน็เกษตรกรผูม้ภีมูปิญัญา	 สามารถสรา้งสรรคแ์ละ	
 พฒันาเปน็ตน้แบบรปูธรรมการใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
	 ภาคการเกษตร	เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ	
l นำภมูปิญัญาไปเผยแพร	่สือ่สาร	ขยายผลจนเกดิประโยชน์	
 อยา่งยิง่ตอ่ภาคการเกษตรไทย	อยา่งโดดเดน่ระดบัประเทศ	

๒.๒ ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ ปราชญ์เกษตรดีเด่น 

๒.๔ ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย 

l เปน็เกษตรกรผูม้คีวามเชีย่วชาญ	และสรา้งสรรคพ์ฒันา	
	 ผลงานการเกษตร	 นวัตกรรมการเกษตรเทคโนโลยี	
	 การเกษตร	 และภูมิปัญญาผสมผสานเทคโนโลยี	
 กา้วหนา้รว่มกนัในดา้นพชื	สตัว	์ประมง	การจดัการดนิ	
 และนำ้	 และเกษตรกรรมยัง่ยนื	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
	 ผลผลิตและรายได้ทางการเกษตร	 อันเป็นประโยชน์	
 อยา่งยิง่	ตอ่สงัคมอยา่งเปน็ทีป่ระจกัษแ์ละไดร้บัการยอมรบั 
l	 นำผลงาน	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร		
 ไปเผยแพร	่สือ่สาร	ขยายผล	จนเกดิประโยชนอ์ยา่งยิง่	
 ต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นระดับประเทศ	

l		เป็นผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์	
   พฒันาสงัคมการเกษตร	ทัง้ระดบัสงัคมและเครอืขา่ย	
			 เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ	
l นำไปเผยแพร	่สือ่สาร	ขยายผลจนเกดิผลประโยชนอ์ยา่งยิง่ 
			 ต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นระดับประเทศ	

การไดม้าซึง่บคุคลเพือ่เขา้รบัการสรรหาปราชญเ์กษตร 
ของแผ่นดิน 
๑.	 คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	
	 	 	 ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 ประกาศ	
	 สรรหาบุ คคล เพื่ อแต่ งตั้ ง เ ชิ ดชู เ กี ย รติ เป็ น	
			 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเป็นการทั่วไป	 โดยให้	
			 ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาสามารถยื่นแบบบันทึก	
			 ข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา	 เพื่อแต่งตั้ง	
			 เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง	 ๆ	 ได้	
				ด้วยตนเอง	
๒.	 คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	
			 ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 สามารถ	
			 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีผลงาน	
				โดดเด่น	 สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตร	
				ของแผ่นดิน	 โดยให้จัดทำแบบบันทึกข้อมูลบุคคล	
   เสนอเขา้รบัการสรรหา	 เพือ่แตง่ตัง้เปน็ปราชญเ์กษตร	
 ของแผ่นดินสาขาต่าง	ๆ	
๓.		ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 ทั้งในและนอกสังกัด	
   		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 องค์กรอิสระ		
					หน่วยงานอื่นของรัฐ	 และหน่วยงานภาคเอกชน	
					สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด	
     ที่มีผลงานโดดเด่น	 สมควรเชิดชู เกียรติ เป็น	
   		ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน	 โดยให้จัดทำ	
				แบบบันทึ กข้ อมู ลบุ คคล เข้ า รั บการสรรหา		
				เพื่ อแต่งตั้ ง เป็นปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน	
				สาขาต่าง	 ๆ	 และจัดส่งข้อมูลให้กับคณะทำงาน	
				สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด	
   หรอืกรงุเทพมหานครในทอ้งทีท่ีบ่คุคลมภีมูลิำเนาอยู่	
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เห็นสมควรยกย่องและ
เชิดชู เกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร		
ในสาขาตา่ง	 	ๆซึง่เปน็ผูม้คีณุความด	ีมคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณส์มควรเปน็ปราชญเ์กษตรของแผน่ดนิ	
ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มี	
การถา่ยทอดองคค์วามรู	้ ประสบการณแ์ละควาสามารถ 
สูส่งัคม	โดยเปน็การดำเนนิการตามแนวนโยบายแหง่รฐั 
ด้ านการรั กษาและพัฒนาภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น		
และภูมิปัญญาไทย	 เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร
ของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	


