
 
แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ปี 2564 
-------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์
1.1 กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม

กับพ้ืนที ่
1.2 หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปี

การเพาะปลูกใหม่ 
1.3 เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

2. หลักคิดของการจัด Field Day
“เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” 

3. เป้าหมายการจัดงาน Field Day
ให้ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือข่าย จ านวน 882 ศูนย์ ด าเนินการ โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้าให้

สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง 
เป็นล าดับแรก 

4. ระยะเวลาการจัดงาน Field Day
แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
1) การจัดงาน Field Day (Kick off) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด

จ านวน 14 หน่ วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ทั้งหมด 19 ศพก. และจัดงานตามฤดูกาลของชนิด
 สินค้ า 

2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. ทีเ่หลือ (จ านวน 863 ศพก.) ให้ด าเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า

5. ประเด็นการน าเสนอ
น าเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่ละชนิดสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ

ในฤดูกาลผลิตใหม่ 
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6. กิจกรรมในการจัด Field Day 
1) กิจกรรมหลัก  

- สถานีเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกด าเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน 
Field Day  

- ในแต่ละสถานีอาจมีหลายหน่วยงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
2) กิจกรรมรอง  

- การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ  
- นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง (เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบัน

เกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ) เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็น  
ในการถ่ายทอดความรู้ 
 3) กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

 

7. ข้ันตอนการจัดงาน Field Day 
    7.1 การวางแผนจัด Field Day 

7.1.1 คณะกรรมการ ศพก. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือเตรียมงาน Field day ในแต่ละ
พ้ืนที่ ศพก. โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1) เลือกชนิดสินค้าในแต่ละพ้ืนที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field day โดยให้พิจารณาเลือกชนิด
สินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ 
และประมง เป็นล าดับแรก 

 2) วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามชนิดสินค้าที่เลือก ในข้อ 1) 
 3) ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยระบุ เนื้อหา รูปแบบ และ

วิธีการในการถ่ายทอดความรู้ 
 4) ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้  
 5) ก าหนดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ประจ าสถานี เช่น นักวิชาการ ผู้ช านาญการ หรือ

เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
 6) วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้  

 - กลุ่มคนดู แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่างๆ (แบ่งกลุ่มตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนสถานีเรียนรู้) 

- ก าหนดให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนให้ครบทุกสถานี 
 7) ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดจากการเรียนรู้ 
7.1.2 ส่งผลการวิเคราะห์และแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คณะกรรมการ CoO ร่วมวิเคราะห์ และ

วางแผนในเชิงบริหารภาพรวมทั้งจังหวัด  



 

    7.2 ประสานงานและเตรียมการก่อนจัด Field Day ดังนี้ 
  1) สถานที่ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ / พิธีการ (ถ้ามี)  
 2) สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกันในแต่ละสถานี

องค์ความรู้ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้  วิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ และก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละ
สถานี (เท่ากันทุกสถานี) 

 3) เกษตรกรที่มาเรียนรู้ 
 4) นิทรรศการที่เก่ียวข้อง 
 5) ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมขน 
 6) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

    7.3 การจัดงาน Field Day  
1) ชี้แจงความเป็นมาของการก าหนดประเด็นการเรียนรู้  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  สถานี 

การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้แก่ทุกคนพร้อมกันก่อนการเรียนรู้ 
2) แบ่งกลุ่มคนท่ีจะเรียนรู้ ประมาณกลุ่มละ 30-40 คน และจัดเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม 
3) แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ และเมื่อครบก าหนดเวลา ก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไป ครบทุกสถานี 
4) ทุกกลุ่มกลับมารวมกันเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพ่ือก าหนด 

แนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ภายหลังการจัดงาน Field Day 
7.4 สรุปผลการจัดงาน Field Day 
  สรุปเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่าย และวีดีทัศน์ เพ่ือรับทราบถึงผลของการเรียนรู้ของเกษตรกร รวมทั้งปัญหา 

อุปสรรค ข้อจ ากัด ที่เกิดขึ้นจากการจัด Field Day 
 

8. การสนับสนุนของหน่วยงาน 
8.1 กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดงาน Field Day  

- การจัดเตรียมสถานที่ เช่น เต็นท์ สถานี/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ 
- อาหาร เครื่องดื่ม  
- ค่าพาหนะส าหรับผู้มาเรียนรู้ 

8.2 หน่วยงานต่างๆ สนับสนุน งบประมาณเสริมในการจัดสถานี/นิทรรศการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ  
 

9. หน่วยงานรับผิดชอบการจัด Field Day ในพื้นที่ 
    9.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  
(Chief of Operation) CoO เป็นแกนหลักในการด าเนินการ  
   - เกษตรจังหวัด เป็นประธานในการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     9.2 หน่วยงานสนับสนุน 



 

   - หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่  
   - หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 

10. การดูแลเกษตรกรหลังการจัด Field Day 
 10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังการจัด Field Day เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 10.2 หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแลตามภารกิจ 

ของแต่ละหน่วยงาน ภายหลังการจัด Field Day 
--------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการปรับเปลี่ยน 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร )ศพก(.  และศูนย์เครือข่าย 
 

1. การปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร )ศพก(.  กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกร
ต้นแบบ หรือสินค้าหลัก ด าเนินการดังนี้ 

 
ระดับอ าเภอ 

1. เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยนข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

2. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับอ าเภอ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)  

3. กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม (ถ้ามี)  
 

ระดับจังหวัด 
1. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา

ภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) เพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

2. ท าหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
2.1 หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 
2.2 ส าเนารายงานการประชุมมติเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) 
2.3 ส าเนาท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (รายละเอียดศูนย์  

ของเกษตรกรต้นแบบคนใหม่ จ านวน 2 แผ่น)  
2.4 ไฟล์ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รูปแบบไฟล์ Word 

เท่านั้น ใส่แผ่น CD  
2.5 กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม  

(ถ้ามี)  
 

*** รายละเอียดตาม Flow Chart ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก. 
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2. การปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย ด าเนินการดังนี้ 
 
ระดับอ าเภอ 

1) เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย 

2) จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับอ าเภอ เสนอคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (CoO) ทราบ 

3) แนบเอกสารเพ่ิมเติม หนังสือขอลาออกของศูนย์เครือข่าย (ถ้ามี)  
4) บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) หัวข้อ “บันทึกข้อมูล 

ศพก.”   เลือก “บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของ ศพก.”    เลือก “รายละเอียดศูนย์เครือข่าย” 
5) แจ้ง CoO ทราบแนบหลักฐานดังนี้ 

5.1 หนังสือแจ้ง CoO 
5.2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ระดับอ าเภอ 
5.3 หน้าสรุปข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในระบบฯ 
 

ระดับจังหวัด 
1) ท าหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลักฐานประกอบด้วย 

1.1 หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 
1.2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ระดับอ าเภอ 
1.3 หน้าสรุปข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในระบบฯ  

 

*** รายละเอียดตาม Flow Chart ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 
 

************************* 
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