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เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 3 กับงาน KM
KM งวดที่ 4 ของปงบประมาณ 2554 กับการดําเนินงาน การจัดการองคความรูสู
งานสงเสริมการเกษตร มีงานหลักที่คณะทํางานการบริหารองคความรูจะตองรวมมือกัน
ปฏิบัติภารกิจอันสําคัญคือ การคัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน ประจําป 2554 ซึ่งมีกําหนดแลว
เสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และในขณะนี้ขอมูลขาวสารดังกลาวไดประชาสัมพันธ
เผยแพรสูหนวยงานยอยในระดับกอง/สํานัก/เขต/ศูนยปฏิบัติการและจังหวัด ผาน SSNET,
Website KM, E-mail (ทุกหนวยงาน) KM News Letter และหนังสือราชการดวยแลว
สวนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต กําลังวางแผนการจัดเวทีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 3 หรือ RW3 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนผลงานและสรุปองค
ความรูในรอบปงบประมาณของทุกเขต ทุกจังหวัด และทุกศูนยปฏิบัติการ เปนการสราง
สีสันของการจัดเวที RW3 ใหนาสนใจและทาทายศักยภาพของทีมงานไดอีกดวย...
ทีมเลขา KM

การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับจังหวัด (PW)
เมื่อ เข้าดูเว็บไซต์การบันทึกข้อมูลตามระบบ “ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร”
เกี่ยวกับการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด หรือเวที PW ซึ่งเป็นเวที่เพื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในระดับจังหวัด โดยปีงบประมาณ 2554 กําหนดให้จัดไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/จังหวัด แต่ละจังหวัดได้วาง
แผนการจัดเวที PW ไว้ด้วยแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ผลการประมวลข้อมูล ของสํานักงานเกษตรจังหวัดเกี่ยวกับการจัดเวที PW ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 วางแผนจัดเวที PW ไว้ 3
ครั้ง ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กลุ่มที่ 2 วางแผนจัดเวที PW ไว้ 2 ครั้ง ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, กรุงเทพมหานคร,
สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์, นครราชสีมา, เลย, พัทลุง, ยะลา และพิจิตร และ กลุม่ ที่
3 วางแผนจัดเวที PW ไว้ 1 ครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัดเวที PW นั้น จังหวัดที่จัด 1 ครั้ง
ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงต้นปี/ปลายปีงบประมาณเป็นหลัก จังหวัดที่จัด 2 ครั้ง จะจัดเวทีในช่วงต้น
ปีงบประมาณเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ (ครั้งที่ 1) และปลายปีจะเป็นการนําเสนอและสรุปผลงาน
ในรอบปี (ครั้งที่ 2) ส่วนจังหวัดที่จัด 3 ครั้งโดยเวทีครั้งที่ 1 จะเป็นช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อชี้แจง
ทําความเข้าใจ ครั้งที่ 2 เพื่อการติดตามงาน และครั้งที่ 3 เพื่อการสรุปผลงาน ถ้าท่านใดสนใจ
รายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
www.research.doae.go.th\aes\workplan54\reportsystem.php
วุฒินัย ยุวนานนท์ ข้อมูล/ ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง
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สังคม KM

ลานแลกเปลี่ยน...

กําหนดการจัดเวทีRW3 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารระดับ

เขต ครั้งที่ 3 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและสรุปองค์ความรูใ้ นรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีกาํ หนดแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือน
กันยายน 2554 โดย สสข.1 ชัยนาท วันที่ 9-11 ส.ค.54, สสข.2
ราชบุรี วันที่ 9-11 ส.ค.54 , สสข.4 ขอนแก่น วันที่ 8-9 ก.ย.54,
สสข.5 สงขลา วันที่ 24-26 ส.ค.54, และ สสข.6 เชียงใหม่ วันที่
16-18 ส.ค. 54 ส่วน สสข. 3 ระยอง กําลังอยูใ่ นช่วงพิจารณา
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ครับ…

รายงานความก้าวหน้างาน KM รอบ 9 เดือน
คณะทํางานการบริหารองค์ความรูร้ ว่ มกับกองวิจัยฯ ได้เขียน
รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ การดําเนินงานการจัดการองค์
ความรูส้ ู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ครั้งที่ 2) โดยนําเสนอรายงานดังกล่าว
ให้ผู้บริหารกรมได้ทราบแล้ว ส่วนรายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ KM...

เปิดตัว Facebook เคเอ็มกรมส่งเสริมการเกษตร
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารโดยผ่านระบบ
Internet คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ จึงร่วมกันสร้าง
Facebook เกี่ยวกับงาน KM ขึ้นเพื่อเป็น ลานแลกเปลี่ยนออนไลน์
ทําหน้าทีใ่ นการค้นหา นําเสนอ แนะนํา เชื่อมโยง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ผลงานทีเ่ กี่ยวกับการจัดการความรู้ใน
งานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในองค์กร
โดยใช้ชื่อว่า เคเอ็มกรมส่งเสริมการเกษตร ค่ะ…
ถาม : น้ําอะไรกินไดสนิมใจ
ตอบ : น้ําใส...ใจจริง
ถาม : คนอะไรกวนทีส่ ุด
ตอบ : คนไทย...อะปาว
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Maju...

เรียนรู้จากการ "ฟัง"
จากประสบการณ์ที่มีโอกาสทํางานกับบุคคลอื่น
คนเรามาพบเจอกันก็ต้องการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนสื่อสาร
เป็นหลัก สิ่งที่พบเจอบ่อยๆ ในสังคมบ้านเราก็คือ คนเราจะ
พูดมากเพื่อให้คนอื่นฟัง แต่จะไม่ตงั้ ใจฟังเมื่อผู้อื่นพูด การพูด
มากนั้นเราก็ทราบกันดีแล้ว แต่การฟังในที่นี้ไม่ได้หมายความ
ว่านั่งฟังเหมือนความหมายโดยทั่วๆ ไปที่ฟังให้ได้ยินเสียงแบบ
ทะลุหูซ้ายออกหูขวา แต่หมายถึงเป็นการฟังที่ได้ยิน...
การสนทนาโดยทั่วไปและการประชุมในวาระต่างๆ
โดยเฉพาะในการประชุมที่มีคนหมู่มาก เรามักจะได้ยินเสียง
ของแต่ละคนที่สอื่ ออกมาในลักษณะต่างๆ กัน อาทิ บางคน
พูดนอกเรื่อง-นอกประเด็นที่เขากําลังคุยกันอยู่ บางคนพูด
เอามัน…(ไปตามอารมณ์) หรือพูดไปเรื่อยเปื่อยแบบน้ําขุ่น ๆ
บางคนพูดฟังดูไม่รู้เรื่อง และมีอีกหลาย ๆ ตัวอย่างให้ได้เห็น
ถ้าลองตัง้ ใจฟัง และลองมองย้อนดูตัวเองว่า เราเป็น
เช่นนั้นหรือไม่... แต่อย่าปล่อยความคิดไปตามอารมณ์หรือ
เสียงที่พูดเข้ามา ให้แยกแยะ ชั่งน้ําหนัก ค่อยๆ คิดและบันทึก
เอาไว้เพื่อเตือนตนเองว่า 1) ต้องฟังให้ได้ยิน มีสติในการฟัง
2) ให้คิดก่อนที่จะพูด 3) พูดเท่าทีจ่ ําเป็น ไม่เร่งรีบ 4) พูดใน
เชิงบวกและสร้างสรรค์อยู่เสมอ และ 5) พัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ฟังที่ดี จะเป็นสิง่ ที่เราได้เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองได้ครับ
โดยนําบทเรียนจากของจริงมาเป็นครูสอน..ให้เราเป็นนักฟังที่
ฟังเป็นในทุกเวที ฟังอย่างมีคุณค่า ฟังแล้วได้ประโยชน์ครับ

วีระยุทธ สมป่าสัก

การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระดับอําเภอ (DW)
การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) ของปีงบประมาณ 2554 นั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ๆ ละ 6 ครั้งต่อสาย ซึ่งมีบางจังหวัดที่จัดมากกว่า 6 ครั้งและใน
การจัดเวทีดังกล่าว ให้นํา KM มาเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย...
จากผลการติดตามข้อมูล ในรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบออนไลน์ “ปฏิทินงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร” จะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระที่นํามาใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือสนทนาพูดคุย ประกอบด้วย 1) การจัดทําแนวทางและ
แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2) การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลและตัวชี้วัดผลงาน 3) การดําเนินงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล, แผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล, การถ่ายทอดความรู้, ศบกต., อื่นๆ 4) การดําเนินงาน/โครงการ
(การจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง, การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน, อื่นๆ) 5) การจัดการความรู้สู่
งานส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอินทรีย์, การบริหารจัดการศัตรูพืช, ศบกต. อื่นๆ) 6) การส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เกษตรกร(ศึกษาดูงาน, การฝึกอบรม, ฝึกปฏิบัติ, อื่นๆ) เป็นต้น โดยการจัดเวที DW ส่วนใหญ่ได้ใช้เทคนิควิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ประชุม/สัมมนา, ศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างที่ได้ผล และอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนงานตามที่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล...

วุฒินัย ยุวนานนท์ ข้อมูล/ ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง
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ประธาน KM ชวนคุย

# รายงานความก้าวหน้า KM รอบ 9 เดือน
หน่วยงานย่อยที่ได้รายงานการบันทึกข้อมูลใน KM Online ผล
ปรากฏว่ามีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เกือบจะเท่า ๆ กับการจัดส่ง
เอกสารมาให้เขตและกรม แต่ที่นา่ เป็นห่วงก็คือ บางหน่วยงานยัง
เป็นตัวแดงอยู่ในช่องกิจกรรมเลยค่ะ (อุ้ย...เขินจัง)
# คัดเลือกผลงาน KM ปี’54 ในช่วงนี้มีหลาย ๆ
หน่วยงานที่ได้โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือก
หน่วยงาน KM ดีเด่น ประจําปี 2554 นั้น มีหน่วยงานไหนส่ง
มาแล้วบ้าง...ส่งมามากมั๊ย...หน่วยงานไหนทํา KM ค่อนข้างดีบา้ ง
ที่ถามก็เพราะว่า...ปีนี้จังหวัดจะส่ง KM ของหน่วยงานตนเองลง
แข่งขันด้วยครับ...(เอาจริง ๆ หรือเปล่า...)

การจัดการความรู้ ของหน่วยงานย่อย

ในกรมส่งเสริมการเกษตร ของแต่ละหน่วยงานได้มีการ
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดังกล่าวไว้ใน
website หน่วยงานตนเอง โดยร้อยละ 90 มีการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ภาพข่าวกิจกรรม การจัดเวทีเรียนรู้ บันทึกการปฏิบัติงาน
ผลงานเขียน (ได้แก่ รายงานผลงาน รายงานความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน องค์ความรู้/เทคโนโลยีวิชาการ) อื่น ๆ
ในการเก็บข้อมูล KM ของหน่วยงานตนเองนั้น มี
หลายหน่วยงานได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องทําให้เห็น
พัฒนาการที่เกิดขึน้ อย่างเป็นลําดับ มีความก้าวหน้าค่อนข้าง
# เวทีนําเสนอผลงาน “หน่วยงาน KM ดีเด่น”
ได้ทราบข่าวแว่ว ๆ มาว่า การจัดเวทีนําเสนอผลงานหน่วยงาน KM ชัดเจน โดยเฉพาะการส่งเสริมและขยายผลการใช้ KM
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันของเจ้าหน้าที่โดยผ่านเวที
ดีเด่น ประจําปี 2554 มีการจัดอย่างแน่นอน ภายในกลางเดือน
กันยายน 2554 ส่วนหน่วยงานไหนหรือท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) มีการจัดพา
เวทีดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ KM และเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนนอก
สถานที่ และมีการเชิญบุคคล/กลุ่มเกษตรกรที่ทําอาชีพ
กองวิจัยฯ ได้ในเร็ว ๆ นี้ครับ (สมัครเข้าฟัง...ไม่บงั คับนะ...)
ทางการเกษตรได้ผล (Best Practice)
# การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการองค์
มาเล่าสู่กันฟังในเวทีประชุม/สัมมนา
ความรู้ ปี 2554 ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ตงั้ แต่เมือ่ ต้น
ซึ่งเป็นการจูงใจ สร้างขวัญกําลังใจ
ปีงบประมาณเกี่ยวกับ การรายงานความก้าวหน้า KM รอบ 12
และเพิ่มพลังในการทํางานส่งเสริม
เดือน และการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน KM ในรอบปี 2554
การเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็น
มีกําหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 จึงขอความ
ร่วมมือ KM Team ของทุกหน่วยงานย่อยช่วยดําเนินการตามแผน อย่างดี อาจกล่าได้ว่า KM เป็นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยในการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรได้...
ด้วยนะคะ พร้อมทั้งบันทึกในระบบ KM Online และจัดส่ง
เอกสารให้เขตและกรมด้วย...(แหม๋ ทวงเก่งจังเลย..กลัวลืมหรือค่ะ)
สุกัญญา อธิปอนันต

นกหัวจุก

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู

คุยกับ KM News Letter

ใกล้จะเสร็จสิ้นการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การทํางานของเจ้าหน้าที่ในระยะนี้
จึงค่อนข้างจะยุ่งกันสักนิดหนึ่ง โดยเฉพาะการรายงานผล การประเมินผลและสรุปผลงาน/โครงการต่างๆ ที่มีกําหนดปิดงานลงภายในวันที่
30 กันยายน 2554 นี้แล้ว
การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ก็เช่นเดียวกันได้วางแผนการปฏิบัติงานไว้สอดรับกับการจัดเวทีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 3 (RW3) ซึ่งจะเริ่มขึ้นภายในกลางเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2554 เวทีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
ของการสนับสนุนงาน KM คือ เป็นเวทีเพื่อการรวบรวม สรุปองค์ความรู้ ตลอดจนการนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสังกัดสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต ประกอบด้วย เขต 1 ชัยนาท (9
จังหวัด) เขต 2 ราชบุรี (8 จังหวัด), เขต 3 ระยอง (9 จังหวัด), เขต 4 ขอนแก่น (19 จังหวัด), เขต 5 สงขลา (14 จังหวัด), เขต 6 เชียงใหม่
(17 จังหวัด) ซึ่งการจัดเวทีดังกล่าวเป็นการสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างน่าสนใจ...
จึงคาดหวังว่า เมื่อเวที RW3 ดําเนินการเสร็จสิ้นลงก็คงจะมีการสรุปผลการใช้เครื่องมือ KM ในการทํางานปี 2554 ของทุก
หน่วยงานย่อยได้ โดยมีกําหนดส่งเอกสารดังกล่าวให้เขตและกรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ KM Online ภายในวันที่ 15
กันยายน 2554 จึงขอความร่วมมือจากทุก ๆ หน่วยงาน และ KM Team ด้วยค่ะ....
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สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการจัดเก็บขอมูล
KM ในสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อเผยแพรผลงาน
ของหนวยงานตนเองสูผูสนใจทั่วไป...
กรมสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บองคความรูของ
องคกรไวใน DOAE
K-Center เพื่อใหงาย
ตอการคนหา นําไปใช
ไดสะดวกรวดเร็ว...

Facebook เคเอ็มกรม
สงเสริมการเกษตร
ชองทางใหมในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
KM ของกรมสงเสริม
การเกษตร สู ลาน
แลกเปลี่ยนออนไลน กับ
สาธารณชน...

ตัวอยาง การนําเขาองคความรู ใน K- Center ของหนวยงานยอย

กอหญา...มามา

อนันต ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
สุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี
กองบรรณาธิการ สมชาย ภูแกว/ บุญรัตน สุขมาก/ พิชฎา อารยานุรักษ/ ศิริวรรณ หวังดี/ ธีระชัย แยมพรายดี/ มนัส เสียงกอง/ สรอยเพชร
ตันติรัตนานนท/ ชฎารัตน ชุมพรัตน/ จตุรงค พรหมวิจิต/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณ ลิเหล็ก/ ยุภาพร แสงแกว
ฝายศิลป/ออกแบบรูปเลม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ กลิ่นจําปา/ ยุภาพร แสงแกว
จัดทําโดย ทีมงานประชาสัมพันธ KM / กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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