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ค าน า 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน  โดยให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และเพ่ิมทักษะอาชีพการเกษตรร่วมกันใน
ลักษณะน าท า น าพา(learning by doing)  ภายใต้การท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจากการ
ด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  เริ่มตั้งแต่ปี 2548 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
ส าหรับในปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทั่ว
ประเทศ  โดยแยกเป็นศูนย์หลัก 876 แห่ง  และศูนย์โรงเรียน 200 แห่ง (ที่มา : หนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0220/ว 7420 ลว. 6 ตุลาคม 2551) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายที่จะน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการดังนี้  จัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2550  และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไป   
 จากการที่มีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอดนั้น  ก็จะสอดรับกับนโยบาย  ภารกิจ  และจุดประสงค์ของโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าลังด าเนินการอยู่ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการ
พัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษา  ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน
จังหวัดตากได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพเงพชร  แม่สอด  จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรมส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ การให้บริการศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
วัตถุประสงค์ 

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่นตามข้อบังคับสภาประจ าสถาบันฯ ว่าด้วยการขยายโอกาสศูนย์อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 นั้น ท าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ไม่เพียงแต่จะจัดการศึกษาในระบบเท่านั้น ยังให้บริการทางด้าน
วิชาการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  แม่สอดนั้น  ก็จะสอดรับกับนโยบาย  ภารกิจ  และจุดประสงค์ของโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าลังด าเนินการอยู่ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการ
พัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษา  ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน
จังหวัดตากได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพเงพชร  แม่สอด  จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรมส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ภาพแผนภูม ิขั้นตอนการมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มีลักษณะเป็นผู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่มีการด าเนินงานใน
โครงการต่าง ๆ ส าหรับภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ ยังให้บริการแก่ประชาชนโดยตรงทั้งจากการร้องขอให้ศูนย์ฯเป็นผู้จัดให้หรือบริการอ่ืน ๆ ที่
ศูนย์ฯ ด าเนินตามแผนปฏิบัติการเพ่ือบริการประชาชนนอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีหน้าที่ในการประสานงานร่วมกับ
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชน เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่ืน ๆ และการประสานงานกับศูนย์เครือข่าย
ในที่จะจัดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต 
  

ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมเอกสาร ความรู้และประสบการณ์จากการท างานมาเขียนคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 
 1.3  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ การให้บริการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม ่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน  
   
ขอบเขต 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การให้บริการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
 
ค าจ ากัดความ 

ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง 

จนท าให้คนไทยลืมวิถีชีวิตในอดีตที่มีแต่ความเอ้ืออาทรเผื่อแผ่ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันเป็นสังคม

แบบรีบเร่งแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วส่งผลกระทบให้คนไทยถอนห่างจากการพ่ึงพาตนเอง ดังนั้น 



 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชด าริและพระราชทานให้พสกนิกรไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรทฤษฏีใหม่  พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถน าแนวคิดพระราชด าริไปพัฒนาสังคม ชุมขนตัวเองให้มี

คุณภาพที่ดี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงมีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนเป็นตัวอย่างใช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนที่ที่เหมาะสมประหยัดพ้ืนที่และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ปลูก

พืชและเป็นแบบอย่างให้นักเรียน นักศึกษาและชุมชน  

การบริการ คือ การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือ
องค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องการ เนื่องจากผลส าเร็จของการบริการ
ขึ้นอยู่กับ “ความพึงพอใจ” ซึ่งเป็นเรื่องของ “ความรู้สึก” ไม่มีหน่วยวัด นิยามของค าว่าบริการจึงขึ้นอยู่กับการ
พยายามอธิบายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่มอบหมาย หรือจ้างให้เป็นผู้ดูแลประจ าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยมีหน้าที่หลักๆ เช่น ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ มิให้สูญหาย ดูแลคนที่เข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ บริการ
วิชาการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือจัดฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงสร้างการปฏิบัติงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แมส่อด 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ 

(อาจารย์ธีรศิลป์  กันธา) 

ฝ่ายอ านวยการ 

(อาจารย์องัคณา  ตาเสนา) 

ฝ่ายวชิาการและปฏิบัติการ 

(อาจารย์นิพฐิพนธ์  ฤาชา) 
(นายดวงดี  ทองคูณคณาลาภ) 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(อาจารย์เอกรัฐ  ปัญญาเทพ) 

 



 
 

ค าอธิบายโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

1.  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่   มีหน้าที่ก ากับ  

ควบคุมดูแล  และบังคับบัญชาฝ่ายต่างๆ  ในศูนย์การเรียนรู้ฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  ค าสั่ง  และแผนงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  และศูนย์การเรียนรู้ฯ 

2. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  เกี่ยวกับงานธุรการ  การเงิน  การตลาด  งานนโยบายและแผน  งาน

ประเมินผล  และงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ  มีหน้าที่ เกี่ยวกับด าเนินงานหรือกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ  ให้

เป็นไปตามหลักการของทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  การจัดท าโครงการบริการวิชาการ  การ

ให้การศึกษาอบรม  การวิจัย  และงานอ่ืนๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบข้อมูลข่าวสาร  

จัดท าสื่อการเรียนรู้  และงานอ่ืนๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.ขั้นตอนการมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิงาน 
(Work Flow) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

    

ผู้ขอใช้บริการ 
 

-โทรศัพท์ประสานงาน 
-ส่งหนังสือขออนุญาตดูงาน 

- 

ฝ่ายธุรการ  
 

-ธุรการลงรับและน าเสนอผู้บริหาร 1-2 วัน 

ผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร  
 
 
 

 
 

-ผู้บริหารพิจารณาลงนานเห็นชอบ 
-ธุรการรวบรวมการพิจารณาเพื่อ
ด าเนินการแจ้งศูนย์ฯ ต่อไป 
 

1 วัน 

ฝ่ายธุรการ  - ธุรการรับเรื่องพิจารณาจากผูบ้รหิารและ
แจ้งศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่พร้องส าเนาเอกสารให้แก่
หัวหน้าศูนย์ฯ 

1 วัน 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม ่

 - ด าเนินการจดักิจกรรม ตามค าร้องขอของ
ผู้ใช้บริการ 

  

 

 

เริ่มต้น 

หน่วยงานหรือชุมชนร้องขอ 

ธุรการรับเรื่องและเสนอ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 

แจ้งศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม ่

ศูนย์ฯรับเรื่องและ
ประสานงาน 

จบ 



 
 

 

2.ขั้นตอนการอบรมให้แก่บุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิงาน 
(Work Flow) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

    

    

คณะท างานศูนย์การเรียนรู้
เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย งแ ล ะ
เกษตรทฤษฏีใหม่ 

 -ก าหนดวันจัดกิจกรรม 
-ก าหนดวิทยากร 
-ก าหนดสถานที่ 
-พิจารณางบประมาน 

1-2 วัน 

คณะท างานศูนย์การเรียนรู้
เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย งแ ล ะ
เกษตรทฤษฏีใหม่ 

 -ประสานงานวิทยากร 
-ประสานงานการจัดสถานที่ 
-ประสานงานผู้รับบริการ วิทยาการหรือ
ชุมชน 

3-4 วัน 

คณะท างานศูนย์การเรียนรู้
เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย งแ ล ะ
เกษตรทฤษฏีใหม่ 

 
 

-จัดท าบันทึกข้อความเมื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรม 

1-2 วัน 

ธุรการ มหาวิทยาลันราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 -น าเสนอผ่านผู้บริหาร 
-น าเสนออธิการบดีเมื่ออนุมัติ 

4-5 วัน 

ธุรการ มหาวิทยาลันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 -ธุรการมหาวิทยาลันราชภฏัก าแพงเพชรส่ง
เร่ืองกลับมหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

4-5 วัน 

ธุรการ มหาวิทยาลันราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 -ธุรการมหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอดรับเรื่องและส่งเรื่องให้ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม่ 

1-2 วัน 

คณะท างานศูนย์การเรียนรู้
เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย งแ ล ะ
เกษตรทฤษฏีใหม่ 
 

 
 

-ด าเนินการจัดกิจกรรม  

    

เร่ิมต้น 

ประสานงานชุมชนส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในการให้บริการ
วิชาการ 

ประชุมคณะท างานจัดกิจกรรม 

ประสานงาน 

ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติจัดกิจกรรม 

ธุรการส่งเร่ืองกลับมหาวิทยาลัน
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ธุรการส่งเร่ืองให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม ่

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ ด าเนินการจัดกิจกรรม 

จบ 



 
 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการ เมื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จะต้องติดต่อ
ผู้ดูแลศูนย์ฯหรือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง 

2. ตรวจสอบการใชง้านของศูนย์ฯ ผู้ดูแลศูนย์ฯ จะตรวจสอบตารางการใช้งานของศูนย์ฯ 

- หากไม่มีตารางการใช้งานของศูนย์ฯ หรือว่าง ผู้เข้าใช้
บริการจะด าเนินการลงชื่อเข้าใช้บริการในข้ันตอน
ถัดไป 
- หากมีตารางการใช้งานของศูนย์ฯ หรือไม่ว่าง ผู้ดูแล
ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ผู้บริการได้ทราบและไม่สามารถ
ให้บริการได้ 

3. ลงชื่อเข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องลงชื่อศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. เข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  
 
แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

ผู้ดูแลศูนย์ฯ มีหลักการปฏิบัติ โดยยึดหลัก ดังนี้ 
1. ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน ความรวดเร็วของการ

ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย ดังนั้นการให้บริการ
ที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจเพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า 

2. ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ 

3. การจัดบรรยากาศสภาพที่ท างานต้องจัดสถานที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อย  
4. การยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก ความเต็มใจและความ

กระตือรือร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดให้
ประทับใจกลับไปความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการ 
คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดขั้นส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี 



 
 

5. การสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับด้วยน้ าเสียง และภาษาที่ให้
ความหวังให้ก าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึง
น้ าใจการให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อนแล้วแสดงออกทางวาจา 

6. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วย
ความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริการ
อย่างเต็มที่ จะท าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

7. การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็น
ช่วง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการน าข้ อมูล
กลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป 

 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มีแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพ่ือจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งาน และสามารถน าไปประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ระบบติดตามประเมินผล 

 มีการรายงานผลสถิติการเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

ใบลงชื่อเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 

รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ลงชื่อ วันที่เข้าเยี่ยมชม 

     
     
     
     
     
     
     



บรรณานุกรม 

 

1. (7 พ.ค. 2559) การบริการ (Services )  หมายถึง.เข้าถึงได้จาก : 
https://www.im2market.com/2016/05/07/3250 

 
2.http://hq.prd.go.th/plan/ewt_dl_link.php?nid=2223 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.im2market.com/2016/05/07/3250


 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก  
ใบลงชื่อเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ลงชื่อ วันที่เข้าเยี่ยมชม 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 

ภาคผนวก ข. ประวัติผู้จัดท า 
ประวัติผู้จัดท า 

ชื่อ       นายดวงดี  ทองคูณคณาลาภ 
เกิด      17  ธันวาคม  2526 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   62  หมู่13 ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน     นักวิชาการเกษตร 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2553   ปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาตร์(พืชไร่) 
การท างาน 
  พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน    ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด      
    


