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วิธีปฏิบัต ิขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

1. วัตถุประสงค์  
 

1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทางการบริการน าชมและการจัดกระบวนการเรียนรู้    
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริการ การต้อนรับน าชม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
2. ระเบียบการเข้าชม 

2.1 โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพ่ือแสดงความเคารพต่อสถานที่ (ไม่สวมใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือ
เสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น และระวังกิริยามารยาทในการเข้าพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ 
2.2 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อ่ืนในระหว่างการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
2.3 ไม่อนุญาตให้น าอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าไปภายในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ และพ้ืนที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
๒.4 ไม่ขีดเขียนข้อความภาพหรือรูปรอยใดๆ ลงบนส่วนใดส่วนหนึ่งของนิทรรศการ หรือไม่กระท าการ 
ใดๆ ที่อันเป็นเหตุให้นิทรรศการเกิดการช ารุดเสียหาย 
๒.5 ไม่อนุญาตให้น าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง 
2.6 ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑ์เท่านั้น 
2.7 ในกรณีมาเป็นหมู่คณะและขออนุญาตรับประทานอาหารในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์จะต้องน าเศษขยะ วัสดุ
บรรจุอาหารและน้ าดื่มกลับไปด้วยทุกครั้ง และต้องรับประทานอาหารในพ้ืนที่ๆ ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
2.8 ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการความสะดวกรวดเร็ว กรุณาติดต่อแจ้งการเข้าชมหรือเข้า
เรียนรู้เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
๒.9 ในกรณีมาเป็นหมู่คณะ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงหรือโทรโข่งภายในอาคารจัดแสดง (สามารถ
ใช้ไดเ้ฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการน าชมและจัดกระบวนการเรียนรู้ของทางพิพิธภัณฑ์เท่านั้น) 
2.10 กรณีผู้เข้าชมท าความเสียหายแก่ชิ้นงานจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์จะคิดค่าปรับเป็นจ านวน
เงินเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น  
2.11 ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้สามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะพ้ืนที่ๆ อนุญาตไว้
เท่านั้น 

 
3. การให้บริการอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และหลักสูตรการเรียนรู้ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 3.1 การเปิดให้เข้าชม 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดบริการเข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 
09.00 - 16.00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   โดยมีจุดจ าหน่ายบัตรเข้าชม                        
ณ อาคาร 1 
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3.2 อัตราค่าเข้าชม (Ticket) พิพิธภัณฑ์ในอาคาร อาคาร/อัตราค่าเข้าชม (บาท/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1) บุคคลที่ยกเว้นการเก็บเงินค่าเข้าชม 
- ภิกษุ สามเณร 
- ผู้พิการ 
- เด็กเล็กขนาดความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร  

 3.3 อัตราค่าบริการน าชม กรณีให้การน าชมเป็นหมู่คณะๆ ละ ไม่เกิน 40 คน 
1) ค่าบัตรเข้าชม (ตามอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ) 
2) ค่าวิทยากรน าชม 1,200/ชั่วโมง/คน  

3.4 อัตราค่าเข้าเรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 13 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีอัตราค่าบริการ ดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตรการเรียนรู้ 
ค่าลงทะเบียนเรียนรู้/บาท 

เด็ก/นักเรียน/
นักศึกษา 

ผู้ใหญ/่
ประชาชน 

1. 
หลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 

60 80 

2. 
หลักสูตรการเรียนรู้ “เกษตรสร้างสรรค์” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 

100 100 

3. 
หลักสูตรการเรียนรู้ “วิถีเกษตรของพ่อ” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 
 

120 180 

อาคาร/อัตราค่าเข้าชม (บาท/คน) 
คนไทย Foreigner 

เด็ก/นักเรียน/
นักศึกษา 

ผู้ใหญ่ Child Adult 

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5) 

30 50 50 100 

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3) 

20 40 50 100 

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 

20 40 50 100 

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 

30 50 50 100 

พิพิธภัณฑ์ดินดล 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

30 50 50 100 

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร 20 30 - - 
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ล าดับ หลักสูตรการเรียนรู้ 
ค่าลงทะเบียนเรียนรู้/บาท 

เด็ก/นักเรียน/
นักศึกษา 

ผู้ใหญ/่
ประชาชน 

4. 
หลักสูตรการเรียนรู้ “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์
เกษตร” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 

100 150 

5. 
หลักสูตรการเรยีนรู้ “นวัตกรรมของพ่อ” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 

120 180 

6. 
หลักสูตรการเรียนรู้ “พอดีพอเพียง” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 

150 200 

7. 
หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ  
“ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง 

200 250 

8. 
หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง 

250 - 

9. 
หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ  
“รู้ก่อนท า ตามรอยพ่อ” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง 

- 300 

10. 

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้  
“วิถีพอเพียง” 
ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน 

  

- ห้องพักปรับอากาศนอนรวม 1,400  1,800  

- ห้องพักปรับอากาศนอน 2 คน 1,600  2,000  

11. 

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้  
“ต้นกล้าพอเพียง” 

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน 

  

- ห้องพักปรับอากาศนอนรวม 1,800  2,200  

- ห้องพักปรับอากาศนอน 2 คน 2,000  2,500  

12. 
หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเคลื่อนที่  
“เกษตรพอเพียง” 

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 

100 150 

13. 
หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเคลื่อนที่  
“เกษตรพ่ึงตนเอง” 

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 

200 250 
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4. การให้บริการน าชมปกติ  
 4.1 เจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 
7 อาคารละ 1 คน และพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร 1 คน  
 4.๒ กรณีต้องการให้น าชมเป็นหมู่คณะๆละไม่เกิน ๔0 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการน าชมประจ าอาคาร 
จะเก็บบัตรเข้าชม ณ ประตูทางเข้าบริเวณอาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 7 และพิพิธภัณฑ์
กษัตริย์เกษตร 
 4.๓ เปิดบริการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรภายในอาคาร 5 เปิดให้
เข้าชม 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 วันอังคารถึงวันศุกร์ วันละ 4 รอบ ได้แก่ เวลา 10.30 น. 11.30 น. 13.30 น. 
และ 14.30 น. และกรณีท่ี 2 วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ วันละ 5 รอบ ได้แก่ เวลา 10.30 น. 11.30 น. 13.30 น. 
14.30 น. และ 15.30 น. (ส่วนการเข้าชมเป็นหมู่คณะและหลักสูตรการเรียนรู้ ทาง พกฉ. จัดรอบให้ตาม
กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรการเรียนรู้) 
 ๔.4 กรณีเป็นหมู่คณะและแจ้งล่วงหน้า สามารถเพ่ิมรอบพิเศษได้แล้วแต่กรณ ี 

๕. บทบาทของวิทยากรน าชมและจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕.๑ บทบาทของวิทยากรน าชมเป็นหมู่คณะ (One for all) 

๑.๑ ต้อนรับ แนะน าภาพรวมจุดแสดงภายในอาคาร 
๑.๒ บทบาทในการกระตุ้นผู้เข้าชมให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี 
๑.๓ มีความเข้าใจเนื้อหาทุกโซนที่จัดแสดงทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและ

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร 
๑.๔ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละโซนที่จัดแสดงอย่างเป็นรูปธรรม 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานเป็นทีมได้  
๑.๖ มีบุคลิกภาพที่ดี 

๕.๒ บทบาทของวิทยากรประจ าโซนจัดแสดง (One by one) 
๒.๑ แนะน าผู้เข้าชมเมื่อมีข้อซักถาม 
๒.๒ มีความเข้าใจเนื้อหาในโซนที่ตนเองรับผิดชอบน าชม 
๒.๓ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
๒.๔ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๒.๕ ตรวจสอบความเรียบร้อย รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เข้าชม 

๖. การปฏิบัติของผู้น าชมและจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๖.1 การแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีสุภาพ รักษาความสะอาดและสุขนิสัยส่วนบุคคล 
๖.2 กริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย รวมถึงค าพูดเอาใจใส่บริการผู้เข้าชมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
๖.3 บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
๖.๔  ตรงต่อเวลาในทุกๆ กรณี 
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๗. วัสดุ/อุปกรณ์ 
๗.1 ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง (ไมค์คาดเอวประจ าตัวเจ้าหน้าที่/ไมค์โครโฟนประกอบล าโพง) 
๗.2 เลเซอร/์พอยเตอร์ 
๗.3 แผ่นพับแนะน า พกฉ./ของทีร่ะลึก (กรณีท ากิจกรรม) 
7.4 ไฟฉายส่องสว่าง 

8. ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 กรณี ตามวัตถุประสงค์ผู้มาเข้าชม  
8.1 กรณีที่ ๑ ผู้เข้าชมท่ัวไปไม่ได้แจ้งล่วงหน้า (Walk in) 

1) ผู้เข้าชมซื้อบัตรเข้าเยี่ยมชมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ 
2) เจ้าหน้าที่ พกฉ. (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑) ให้การต้อนรับ/แนะน าสถานที่ เส้นทาง

การชม ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
3) เจ้าหน้าที่ พกฉ. (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑) แจกแบบสอบถามประเมินความพึง

พอใจ 
4) เชิญเข้าชมอาคารนิทรรศการจัดแสดงที่ทาง พกฉ. จัดไว้ 
5) ประเมินความพึงพอใจ และน าส่งคืนทีเ่จ้าหน้าที่ พกฉ. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ณ อาคาร ๑ 

รับเอกสารแนะน าพิพิธภัณฑ์ 

เจ้าหน้าที่แนะน าสถานที่ เสน้ทางการชม ข้อมูล
รายละเอียดเบื้องต้นของนทิรรศการภายในอาคาร 

ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมนทิรรศการในอาคารได้ตามอัธยาศัย
โดยสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าทีป่ระจ าอาคาร และ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าอาคารพาเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิติ 
ตามรอบเวลาที่ก าหนด 

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานรวบรวมสถติิผู้เข้าชม  



6 
 

      8.2 กรณีที่ ๒ ผู้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จะแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 1) คณะเข้าชมกรณีประสานและแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  
  ก. ขัน้ตอนการขอเข้าชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้บริการท าหนังสือราชการ บนัทึกข้อความหรือกรอก
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
(ดาวนโ์หลดฟอร์มได้จาก www.wisdomking.or.th) 

รับหนังสือขอเข้าชม 
ธุรการส านักงาน/ส านักพัฒนากจิการ/ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร 

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้ง 
ส านักสารสนเทศฯ 

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้ง 
ส านักพฒันากิจการ 

ผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระสานการ
เข้าชมและจองวนั เวลา  

เจ้าหน้าที่รับจองลงบนัทึกในปฏทิินการจอง 

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้งส านักที่เก่ียวข้อง  

เสนอผู้อ านวยการพิจารณามอบหมายให้ส านักที่เก่ียวข้องรับผิดชอบ 
(ไม่เกิน 3 วันท าการ) 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติการน าชมจัดเตรียม 
- ประสานงานกลบัไปยังผู้ขอเข้าชม

เพื่อยืนยันรายละเอียด 
- ก าหนดผู้รับผดิชอบรับคณะเข้าชม 
- เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
- ประสานส านักที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

สพร. สนพ. สอน. สพก. 
- ด าเนินการรับคณะเข้าชม 

อนุญาตให้เข้าชม ไม่อนุญาตให้เข้าชม 

ธุรการแจ้งเหตุผลผู้ขอเข้าชมทราบ
ชม 

mik 

เจ้าหน้าที่ลูกคา้สัมพนัธ์เตรียมการ 
- ประสานงานกลบัไปยังผู้ขอเข้าชมเพื่อยืนยันการ

จองและทราบรายละเอียด 
- ประสานงานกลบัเร่ืองความต้องการอาหาร 

สถานที่และอ่ืนๆ  
- ประสานเตรียมจ าหนา่ยของที่ระลึก และอ่ืน ๆ  
- ประสานสัง่อาหาร (กรณีคณะทีส่ั่งอาหาร) 
- ประสานเตรียมที่พัก (กรณีคณะจองที่พัก) 
- ประสานกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สสค. และ

สอน.  
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  ข. ขั้นตอนการให้บริการ (ลักษณะหมู่คณะที่ประสานไว้ล่วงหน้า)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานประสานไปยังผู้ขอเข้า
ชมเพื่อทราบรายละเอียด เวลาถึง พกฉ. 

น าผู้เข้าชมไปยังจุดแนะน าพิพิธภัณฑ์ บริเวณด้านหน้า
อาคาร ๑ /สี่แยกพิพิธภัณฑ์ /หอ้งพระคุณพ่อ ๑/๒/ 

ศาลาเพียงดนิ (แลว้แต่กรณีจ านวนผู้เข้าชม) 

เจ้าหน้าผูป้ฏิบัติงานน าชมให้การ
ต้อนรับ อธิบายภาพรวมประวตัคิวาม
เป็นมาของ พกฉ. พร้อมแจ้งรอบการ
เข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ ตามรอบเวลา      

ณ จุดรับคณะ 
ณ จุดรับคณะ 

กรณีการ 
เข้าชมตามอัธยาศัย 

 

กรณีเข้าชมโดยวิทยากรน าชม/
บรรยายเนื้อหาการจัดแสดง 

กรณีเข้าชมจ านวนมากแบง่กลุ่มผู้เข้าชม
เป็นกลุ่มย่อย 

(๓๐-๔๐ คน/กลุ่ม/วิทยากร 1 คน) 

วิทยากรน าชมตามโซน 
การจัดแสดงในอาคาร 

ส่งคณะผู้เข้าชม  

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
รวบรวมสถิติผู้เข้าชม  

เจ้าหน้าผูป้ฏิบัติงานให้การต้อนรับ 
อธิบายภาพรวมประวัติความ

เป็นมาของ พกฉ. ณ จุดรับคณะ 

จนท.น าชมแจ้งผู้
ประสานงาน 
- ลงทะเบียนผู้เข้าชม 
- ช าระค่าเข้าชมที่จุดบริการ 
อาคาร 1 

จนท.ปฏิบตัิงานจดุบริการ อ.1 
น าเงินส่งคลัง พร้อมแจ้ง ชื่อ   

ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน และส่ง
มอบใบเสร็จให้ผู้ประสานงาน 

ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมนทิรรศการใน
อาคารได้ตามอัธยาศัยโดยสอบถาม
ข้อมูลได้จากเจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร 

 

กรณีคณะสั่งอาหาร  

วิทยากรน าชมพาคณะไป
ยังจุดรับประทานอาหาร

ที่ก าหนด  

กรณีคณะไม่ได้สัง่อาหาร  

- วิทยากรน าชมสรปุ
ภาพรวมเนื้อหาที่เข้าชม 

- สอบถามความพงึพอใจ 
- ส่งคณะผู้เข้าชม  

กรณีไม่สั่งอาหาร กรณีคณะสั่งอาหาร 

จนท.ปฏิบตัิหน้าที่
ประจ าอาคารแจ้งเวลา

และจุดนัดพบ 

จนท.พาคณะไปยังจุด
รับประทานอาหารที่

ก าหนด  

สอบถามความพงึ
พอใจ 

จนท.ปฏิบตัิหน้าที่
ประจ าอาคารแจ้ง
เวลาและจุดนัดพบ 

สอบถามความพงึพอใจ 
และส่งผู้เข้าชม  

- วิทยากรน าชมสรปุ
ภาพรวมเนื้อหาที่เข้าชม 

- สอบถามความพงึพอใจ 

ส่งคณะผู้เข้าชม  
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2) คณะเข้าชมกรณีไม่ได้ประสานงาน 
ก. ตัวแทนคณะลงชื่อในสมุดเข้าเยี่ยมชมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ (ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

อาคาร ๑ ช าระค่าบริการเข้าชมตามอัตราที่ก าหนด) 
ข. เจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ/แนะน าเส้นทางการชมข้อมูล

รายละเอียดเบื้องต้นของนิทรรศการภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
ค. เจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร พาเข้าชมตามฐานการจัดแสดงที่ทาง พกฉ.      

จัดแสดงไว้ และพาเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตร 
ง. แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  
จ. รวบรวมแบบสอบถาม (เจ้าหน้าที่ พกฉ. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑) ส่งคณะผู้เข้า

เยี่ยมชมกลับ 
 
ขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานตดิต่อที่จดุบริการ อาคาร 1 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม 

ซื้อบัตรเข้าชมตามอัตราที่ก าหนด/ช าระเงนิค่าบริการ 

เจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศฯ ให้การ
ต้อนรับ แนะน าเสน้ทางการชม และ

รายละเอียดเบื้องต้น 

กรณีคณะเข้าชมต้องการ
ใบเสร็จรับเงินให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ประจ าจุดทราบ 

จนท.ปฏิบตัิงานจดุบริการอ.1 
น าเงินส่งคลัง พร้อมแจ้ง ชื่อ ทีอ่ยู่
ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบ

ใบเสร็จให้ผู้ประสานงาน 

ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมนทิรรศการใน
อาคารได้ตามอัธยาศัย โดยสอบถาม
ข้อมูลได้จากเจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร 

เจ้าหน้าทีป่ระจ าจดุบริการอาคาร 1 
สอบถามความพงึพอใจ 
และส่งคณะผู้เข้าชม  

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
รวบรวมสถิติผู้เข้าชม  

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
รวบรวมสถิติผู้เข้าชม  
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8.3 กรณีที่ ๓  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ         

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมุ่งผู้เรียนรู้เป็นส าคัญและร่วมเรียนรู้กับผู้อ่ืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่          
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการเกษตร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และ
การลงมือฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระสานการ
เข้าชมและจองวนั เวลา  

ผู้ใช้บริการท าหนังสือราชการ บนัทึกข้อความหรือกรอก
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  
(ดาวนโ์หลดฟอร์มได้จาก www.wisdomking.or.th) 

รับหนังสือขอเข้าชม 
ธุรการส านักงาน/ส านักพัฒนากจิการ/ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร 

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้ง 
ส านักสารสนเทศฯ 

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้ง 
ส านักพฒันากิจการ 

เจ้าหน้าที่รับจองลงบนัทึกในปฏทิินการจอง 

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้งส านักที่เก่ียวข้อง  

เสนอผู้อ านวยการพิจารณามอบหมายให้ส านักที่เก่ียวข้องรับผิดชอบ 
(ไม่เกิน 3 วันท าการ) 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติการน าชมจัดเตรียม 
- ประสานงานกลบัไปยังผู้ขอเข้าชม

เพื่อยืนยันรายละเอียด 
- ก าหนดผู้รับผดิชอบรับคณะเข้าชม 
- เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
- ประสานส านักที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

สพร. สนพ. สอน. สพก. 
- ด าเนินการรับคณะเข้าชม 

อนุญาตให้เข้าชม ไม่อนุญาตให้เข้าชม 

ธุรการแจ้งเหตุผลผู้ขอเข้าชมทราบ
ชม 

mik 

เจ้าหน้าที่ลูกคา้สัมพนัธ์เตรียมการ 
- ประสานงานกลบัไปยังผู้ขอเข้าชมเพื่อยืนยันการ

จองและทราบรายละเอียด 
- ประสานงานกลบัเร่ืองความต้องการอาหาร 

สถานที่และอ่ืนๆ  
- ประสานเตรียมจ าหนา่ยของที่ระลึก และอ่ืน ๆ  
- ประสานสัง่อาหาร (กรณีคณะทีส่ั่งอาหาร) 
- ประสานเตรียมที่พัก (กรณีคณะจองที่พัก) 
- ประสานกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สสค. และ

สอน.  
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8.4 กรณีที่ ๔ สื่อมวลชน/สถาบันการศึกษา 

๑) ขั้นตอนขออนุญาต ถ่ายท าภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว/สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อมวลชน ท าหนงัสือขออนุญาต 
ถ่ายท า/สัมภาษณ ์

เสนอผู้อ านวยการ พกฉ.พิจารณาอนุมัต ิ
(ไม่เกิน 3 วันท าการ) 

ผู้อ านวยการอนุมัต ิ
ถ่ายท า/สัมภาษณ ์

แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน จัดเตรียม
อุปกรณ์ สถานที่ ให้พร้อมบริการ 

ธุรการรับหนังสือขออนุญาตถ่ายท า/สัมภาษณ์ 
 

จนท.สื่อสารฯ ตรวจสอบ/เช็คตาราง 
การเข้าชมพิพิธภัณฑ ์

หากไม่อนุมัติแจ้งกลับ 
ไปยังผู้ขอ 

แจ้งผู้ให้สัมภาษณ ์
ประเด็นการถ่ายท า/สัมภาษณ ์

วัน เวลา สถานที ่

ธุรการส าเนาหนงัสือแจ้ง 
ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร 

จนท. ประสานรายละเอียด
กับสื่อมวลชนที่ต้องการ 

ถ่ายท า/สัมภาษณ ์
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๒) ขั้นตอนการให้บริการต่อสื่อมวลชน/สถาบันการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏบิัติงาน 
ประสานไปยังผู้ประสานสื่อมวลชน 

ด าเนินการถ่ายท า  

จนท.ดูแลการถ่ายท า/สัมภาษณ ์ 
ถ่ายภาพขณะด าเนินงาน 

น าสื่อมวลชนไปห้องรับรอง/ห้องประชุม 

มอบเอกสาร/เนื้อหาพิพิธภัณฑ์  
หรือประเด็นที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินการสัมภาษณ ์

บริการเคร่ืองดื่ม/อาหารว่าง 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานบนัทึกสถติิ 

ลงทะเบียนผู้เข้าชม 
หรือในสมุดเยี่ยม 

เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายท า  
ส่งคณะสื่อมวลชน 

ติดตามผลการด าเนนิงาน/สรุปผล 

จัดท าเผยแพร่เนื้อหาประชาสัมพันธ์ 
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9. การติดต่อประสานงานเข้าชม 

9.1 วิธีที่ ๑ : ทางโทรศัพท ์
1) ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข ๐๒–๕๒๙-๒๒๑๒-13 (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ ส านัก

พัฒนากิจการ) 087-359-7171 , 094-649-2333 (ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร) เพ่ือ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นค่าใช้จ่ายกิจกรรม 

2) หน่วยงาน/ผู้เข้าชม ส่ง Fax หนังสือขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ที่หมายเลข 02-529–2214 หรือ     
02-520–3209 หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ไปที่ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ หมู่ 13       
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทาง 
E-Mail : information@wisdomking.or.th 

- รายละเอียดหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม ชื่อหน่วยงาน วัน – เดือน - ปี ที่เข้าชม เวลาที่เข้าชม     
จ านวนผู้เข้าชม ช่วงระดับชั้น-อายุ กิจกรรมที่เลือกเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง        
สั่งอาหารกลางวัน/อาหารว่างหรือไม่  ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  

- ความอนุเคราะห์วิทยากร สถานที่ท ากิจกรรม สถานที่รับประทานอาหาร 
3) เจ้าหน้าทีป่ระสานงานกลับเพื่อยืนยันการขอเข้าชม 

-   ลงตารางตามวัน เวลา รายละเอียดเข้าเยี่ยมชม 

9.2  วิธีที่ ๒ : โดยตรง 
1) เจ้าหน้าที่ พกฉ. ให้รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ดูสถานที ่

- ลงตารางตามวัน เวลา รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชม 
2) Fax หนังสือขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์/ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3) ประสานงาน/ยืนยันการเข้าชม 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

1. ชื่อ(หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา)........................................................................................................................................  
ที่อยู่ เลขท่ี...................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน..............................ต ำบล/แขวง...................................
อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................ไปรษณีย์................. ............................................ 
โทร...........................................โทรสำร.........................................E-mail…………………………......................................................  

2. หลักสูตรที่เลือกเรียนรู้ 
 

 1. หลักสูตร "ตำมรอยพ่อ"  2. หลักสูตร “เกษตรสร้ำงสรรค”์ 
 3. หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ”  4. หลักสูตร “สืบทอดพระรำชปณิธำน กษัตริย์เกษตร” 
 5. หลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ”  6. หลักสูตร “พอดีพอเพียง” 
 7. หลักสูตร “ตำมรอยพ่อ กษัตริยเ์กษตรเศรษฐกจิพอเพียง”  8. หลักสูตร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
 9. หลักสูตร “รู้ก่อนท ำ ตำมรอยพ่อ”  10. หลักสตูรอบรม/ค่ำยกำรเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”  

        ระยะเวลำเรยีนรู้ 2 วัน 1 คืน  
 11. หลักสูตรอบรม/ค่ำยกำรเรียนรู้ “ต้นกล้ำพอเพียง”  
ระยะเวลำเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน 

 12. หลักสตูรเกษตรเคลื่อนที ่“เกษตรพอเพียง”  

 13. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที ่“เกษตรพึ่งตนเอง”   

3. วันเวลาที่เข้าร่วมโครงการ............................................................เวลำ....................................................................  

4. ประเภทผู้เข้าร่วม 

 นักเรียน   ระดับอำยุ ตั้งแต่..................จ ำนวน.................. คน ค่ำลงทะเบียนคนละ................บำท  

 นักศึกษำ   ระดับอำยุ ตั้งแต่..................จ ำนวน.................. คน ค่ำลงทะเบียนคนละ................บำท  

 ครู/อำจำรย์  ระดับอำยุ ตั้งแต่..................จ ำนวน.................. คน ค่ำลงทะเบียนคนละ................บำท  

 อ่ืนๆ.................    ระดับอำยุ ตั้งแต่..................จ ำนวน.................. คน ค่ำลงทะเบียนคนละ................บำท  

5. ค่าลงทะเบียน  ทั้งหมด.....................................................................................................................บ ำท 

6. ค่าอาหารชุดละ 35  บำท ชุดละ 50 บำท     จ ำนวน...................คน   รวมเป็นเงิน..........................บำท  

 บุฟเฟต์ ชุดละ..............บำท               จ ำนวน...................คน   รวมเป็นเงิน..........................บำท 

7. ค่าอาหารว่าง   ชุดละ..............บำท     จ ำนวน....................คน   รวมเป็นเงิน.........................บำท 

8. กรุณาแนบรายละเอียดหลักสูตร และรายการอาหารที่ท่านเลือก 

9. ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................ต ำแหน่ง......................................................  

โทร....................................................................................E-mail…........................................................ 
      

                  (......................................................) 
                  ต ำแหน่ง........................................................                   
                           ผู้สมัคร 

กรุณาส่งใบสมัคร ก่อน 15 วัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

ที่อยู่ ส ำนักงำนพิพิธภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรติพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) 
 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

 โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 , 094-649-2333 โทรสำร 02-520-3209 , 02-529-2214   
E-mail : information@wisdomking.or.th  website : www.wisdomking.or.th    
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเข้าเรียนรู้“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

http://www.wisdomking.or.th/

