
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

การให้บริการเข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

การให้บริการเข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 

 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) นี้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการให้บริการเกษตรกร หน่วยงานราชการ 

ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ในแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เพื่อน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเอง และขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียง
รายอ่ืนๆ ต่อไป โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

๑. การติดต่อขอเข้าศึกษาดูงาน 
๑.๑ ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ท าการศูนย์ฯ 
๑.๒ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๘๐๑๐๙๘ เพ่ือประสานงานกับเจ้าหน้าที่และ

ก าหนดวันเวลา ในการศึกษาดูงาน 
๑.๓ ทางโทรสาร / E-Mail /หนังสือราชการ หรือช่องทางอ่ืนๆ  

๒. นัดหมาย วัน เวลาในการเข้าศึกษา ดูงาน การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก         
(กรณีพักค้าง) 

๓. เข้าศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ ตามกิจกรรมต่างที่สนใจ เช่น กิจกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ 
กิจกรรมไม้ผลไม้ยืนต้น กิจกรรมพืชผักเหมืองหนาวและพืชผักท้องถิ่น กิจกรรมการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ป่าธรรมชาติ 

 ๓.๑  แปลงเรียนรู้ เป็นกิจกรรมทางด้านการเกษตรจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ 
ดูงาน และฝึกปฏิบัติ ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างๆ 
ประกอบด้วย 

กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบด้วย โรงเรือนไม้ดอก จ านวน ๕ โรงเรือน ชนิดไม้ดอก
ได้แก่ คริสต์มาส พันธุ์ในประเทศและทดสอบพันธุ์จากต่างประเทศ จ านวน ๕ สายพันธุ์ เฟริ์นเนเธอร์ลิฟท์ 
หน้าวัว อัฟริกันไวโอเลต ไฮเดรนเยียร์ ไม้ดอกไม้ประดับกระถางอ่ืนๆ ไม้ดอกกลางแจ้ง ได้แก่ กุหลาบตัดดอก 
กุหลาบทีโรส ว่านสี่ทิศ ฯลฯ 

กิจกรรมไม้ผลไม้ยืนต้น ประกอบด้วยแปลงแม่พันธุ์/แปลงต้นแบบ แมคคาเดเมีย จ านวน     
๔ ไร่, อโวคาโด จ านวน ๑ ไร่, พลับ จ านวน ๑ ไร่, ลิ้นจี่ จ านวน ๔ ไร่, กาแฟ จ านวน ๒ ไร,่ เสาวรส จ านวน    
๑ ไร่,แปลงผลิตองุ่น จ านวน ๕ โรงเรือน, ไผ่หม่าจูและไผ่อ่ืนๆ จ านวน ๑๐ ไร่ 
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กิจกรรมพืชผักเหมืองหนาวและพืชผักท้องถิ่น ประกอบด้วย แปลงต้นแบบ/แปลงขยายพันธุ์
ผักลีลาว จ านวน ๓ โรงเรือน, แปลงขยายพันธุ์ชาโยเต้ จ านวน 0.5 ไร่, แปลงต้นแบบชาโยเต้ตัดยอด จ านวน 
0.5 ไร่, แปลงผลิตชะอม จ านวน 0.5 ไร่, แปลงผลิตผักอ่ืนๆ เช่นผักสลัดแก้ว ผักสลัดกินใบต่างๆ บล็อกโคลี่ 
คะน้า ปวยเล้ง และผักอ่ืนๆ จ านวน ๑ ไร่ 

กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ประกอบด้วยโรงเรือนอัดก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด 
ขนาดบรรจุ 1,400 ก้อน โรงพักก้อนเชื้อเห็ด ขนาดบรรจุ ๑๕,๐๐๐ ก้อน โรงเปิดดอกเห็ดหอม จ านวน ๑ 
โรงเรือน เห็ดนางรม/นางฟ้า จ านวน ๑ โรงเรือน เห็ดขอนขาว จ านวน ๑ โรงเรือน 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่แมคคาเดเมีย, พลับ, อโวคาโด, 
เสาวรส, หม่อนกินผล, กล้วย, พืชผักเมืองหนาวและผักท้องถิ่นต่าง การเลี้ยงปลา การท าปุ๋ยหมัก และกิจกรรม
ตู้เย็นข้างบ้าน ในพ้ืนที่ ๕ ไร่ 

กิจกรรมศึกษาป่าธรรมชาติ ประกอบด้วยเส้นทางเดินชมในการศึกษาป่าธรรมชาติ ป่าชุ่มน้ า 
ไม้ป่าต่างๆ บนพื้นที่ลาดชัน สัตว์ป่า เห็ดธรรมชาติ แหล่งน้ าซับ ในพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ 
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ขั้นตอนการให้บริการเข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย    

(เกษตรที่สูง) 

 

กรณี 

ไม่พักค้าง 
กรณี 

พักค้าง 

ชุมชน 

- จัดท าอาหาร 

- จัดเตรียมที่พัก 

สรุปการศึกษาดูงาน 

เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงาน 

ด้วยตัวเอง 

ทางโทรสาร/ E – Mail/ หนังสือ
ราชการ หรือช่องทางอ่ืนๆ 

ทางโทรศัพท์ 
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ 

(5 นาที) 
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การวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการเข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 

ผู้บริการ สภาพความพร้อมของผู้
ให้บริการ 

กระบวนการให้บริการ ผลส าเร็จของการให้บริการ ผู้รับบริการ 

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
บ้านหัวนา ต าบลกกสะทอน 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2. ชุมชนใกล้เคียงในเขตพ้ืนที ่    
ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
 

ความต้องการของศูนย์ฯ 
1. เป็นศูนยเ์รียนรู้ศึกษาดูงานและฝึก

ปฏิบัติด้านการเกษตรแก่เกษตรกร/ 
หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป 

2. เป็นศูนยเ์ชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์
เรียนรู้ด้านการเกษตรอ่ืนๆ ภายใน
จังหวัดเลย 

3. ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชน 
 

แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 
1. แปลงไม้ผลไม้ยืนต้น 
2. แปลงไม้ดอกไม้ประดับ 
3. แปลงพืชผักเมืองหนาว

และพืชท้องถิ่น 
4. จุดเรียนรู้การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 
5. จุดเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. เส้นทางศึกษาพ้ืนที่ป่า

ธรรมชาติ 

1. เกษตรกร/ หน่วยงานและ     
ผู้ที่สนใจทั่วไปติดต่อขอ
เข้าศึกษาดูงาน 
- ด้วยตัวเอง 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร/ E- Mail 

หรือช่องทางอ่ืนๆ 
2. กรณีพักค้าง ติดต่อที่พัก

และอาหารกับศูนย์ฯหรือ
ชุมชนใกล้เคียง 

3. เข้าศึกษาดูงานแปลง
เรียนรู้ ภายในศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย    
(เกษตรที่สูง) 
 

1. มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและ
ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บนพื้นที่สูง 

2. มีเกษตรกร หน่วยงานและ     
ผู้ที่สนใจทั่วไปติดต่อขอเข้า
ศึกษาดูงานเป็นประจ า 

 
ปัจจัยสนับสนุน 
1. แปลงเรียนรู้/ จุดเรียนรู้มี

ความพร้อมในการให้บริการ 
2. ชุมชนให้ความร่วมมือกับ

ศูนย์ฯในการให้บริการ 

- เกษตรกร 
- หน่วยงาน 
- นักเรียน/ นักศึกษา 
- ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
เป้าหมายของผู้เข้ารับบริการ 
1. เข้าชมศึกษาดูงานระยะสั้น 

1 - 2 วัน 
2. มีความพร้อมทั้งสถานที่และ

บุคลากร 
3. ได้ความรู้จากการศึกษาดู

งานจากการบรรยายให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ตัวอย่างของจริง 
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ข้อก าหนดที่ส าคัญและการก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ 

กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวช้ีวัดภายใน ตัวช้ีวัดผลของกระบวนการ 
การประสานงานรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
แปลงเรียนรู้  
-  กรณีไม่พักค้าง 
-  กรณีพักค้าง 
 

- เกษตรกร หน่วยงานและผู้ที่สนใจ 
ได้รับความชัดเจน สะดวก รวดเร็วใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

- จ านวนครั้งที ่เกษตรกร หน่วยงานและ    
ผู้ที่สนใจติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานแปลง
เรียนรู้ 

- ความพึงพอใจของเกษตรกร หน่วยงาน
และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 

การเตรียมรับผู้เข้าศึกษาดูงานแปลง
เรียนรู้  
- ความพร้อมของแปลงเรียนรู้ 
- ความพร้อมของศูนย์ฯและชุมชนใน
การเตรียมที่พักและอาหาร 
 

- สภาพแปลงเรียนรู้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 
- สถานที่พักของศูนย์ฯ/ ชุมชนมีความ
สะอาด สะดวกและปลอดภัย 

- จ านวนเกษตรกร หน่วยงานและผู้ที่
สนใจติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 

- ได้รับความรู้ในกิจกรรมที่เข้าเรียนรู้
และศึกษาดูงาน 
- ความพึงพอใจของเกษตรกร หน่วยงาน
และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 
- เข้าศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ตามที่ได้
ก าหนดไว้ 
- บรรยาย/ สาธิต/ สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม 
- สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

- ความรู้ ความสามารถของวิทยากร/
ผู้บรรยายประจ าแปลงเรียนรู้ 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรู้ 

- ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้รับความรู้      
มีความเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าศึกษาดูงาน 
 

- ความพึงพอใจของเกษตรกร หน่วยงาน
และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของกระบวนการ 

กระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความส าเร็จของการปฏิบตัิงาน ตัวชี้วัด 
กระบวนการประสานงานรับผู้เข้า
ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้  

ได้รับความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

สามารถก าหนดวัน เวลา ในการเข้าศึกษาดู
งานได้ ทั้งกรณีพักค้างและไม่พักค้าง 

- ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
หน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 

การเตรียมรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
แปลงเรียนรู้ 
- ความพร้อมของแปลงเรียนรู้ 
 
- ความพร้อมของศูนย์ฯ/ ชุมชน  
ในการเตรียมที่พักและอาหาร 
 

 
 
- สภาพแปลงเรียนรู้มีความพร้อม
ในการให้บริการ 
- สถานที่พักของศูนย์ฯ/ ชุมชนมี
ความสะอาด สะดวกและปลอดภัย 

 
 
- แปลงเรียนรู้มีความพร้อม สามารถให้บริการ
ตามความต้องการของผู้ที่สนใจ 
- มีสถานที่พักรองรับอย่างเพียงพอต่อผู้ที่สนใจ
พักค้าง 

 
 
- ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
หน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 
- เข้าศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
- บรรยาย/ สาธิต/ สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม 
- สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

 
 
- จัดเตรียมวิทยากร/ผู้บรรยาย
ประจ าแปลงเรียนรู้ 

 
 
- วิทยากร/ผู้บรรยายประจ าแปลงเรียนรู้      
มีความรู้ความสามารถ 
- ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้รับความรู้ มีความ
เข้าใจในแต่ละกิจกรรมที่เข้าศึกษาดูงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

 
 
- ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
หน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 
 

 


