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และการจัดประชุมคณะทํางานฯ
ลุงบุญ : ภรรยาผม..สอนเทาไหรไมรูจักจํา..โงจริง
นองนอย : เอา ทําไมพูดยังงัน้ ละ...เดี๋ยวก็เปนเรื่อง

ในระยะนี้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ได้ส่งผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ในรอบ
๑๒ เดือนอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม KM Online กันบ้างแล้ว
ส่วนการประชุมคณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยประเด็นหลักที่ปรึกษาหารือกันค่อนข้างมากก็คือ การคัดเลือก
หน่วยงาน KM ดีเด่น และการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔
“สังคมแห่งการเรียนรู้...สู่งานส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕
นอกจากนี้ คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ ได้มีการนําเสนอ แลกเปลีย่ น
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน KM ของหน่วยงานตนเองให้กับผู้แทนของกอง/สํานัก
และเขต ได้รับทราบข่าวคราวและความเคลื่อนไหว รวมทั้งทีมงานย่อยฯ ๔ ทีม ก็มีการ
นําเสนอผลงานของทีมตนเองให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย...

ลุงบุญ : สอนใหเปดทีวีกี่ครั้ง ๆ ยังทําไมไดเลย

ทีมเลขา KM

พอจะดูทีว.ี ..ผมตองเปดใหดูทุกที...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ ๓ “เวทีแหงการสรุปผลงาน”

การจัดเวที RW๓ ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖ เขต กําลัง
ดําเนินการกันอยางตอเนื่อง มีการสรางสีสรรใหกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางนาสนใจ
โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการของสํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนยปฏิบตั ิการตาง ๆ ตลอดจนการจัดสงผูแทนหนวยงานไป
นําเสนอผลสรุปของการดําเนินงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรในรอบป
๒๕๕๔ ใหกบั เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ไดรับฟงกันอยางสนุกสนาน... ตัวอยางเชน ความครื้นเครง
ของเวที RW๓ ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม ไดจดั กันแบบ
ครบเครื่องเรื่องเนื้อหาและความบันเทิง คือ มีเนื้อหาสาระ มีการเพิ่มเติมเสริมความรู มีการ
แลกเปลี่ยน/สรุปผลงาน และ มีการกระชับความสัมพันธระหวางพี่นองใน ๑๗ จังหวัด
รวมกันดวย ซึ่งจัดกิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบทั้งภาควิชาการในหองสัมมนา นําเสนอ
ผลสําเร็จ และกิจกรรมภาคค่าํ เปนบรรยากาศของการทํางานที่ดี ที่เกิดขึ้นไดอยางมีคณ
ุ คา
ของการสนับสนุนใหมีเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต หรือ RW เพื่อเปนเวที
ปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร...
ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง
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คิดเป็นวงกลม….

สังคม KM

เพื่อสื่อสารการวิจัยในงานประจํากับคนทํางาน

* ควันหลงจาก KM สัญจร หลังจากทีม KS ได้จัด
เวที KM สัญจร ครั้งที่ ๕ เสร็จแล้ว ได้ทราบข่าวว่า ทีมเด็ก ๆ
รุ่นใหม่ จากกอง/สํานัก/เขต สมัครเป็นแกนนําในการเป็น
Facilitator เพื่อฝึกปฏิบัติจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อน ๆ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕ กันอย่างสนุกสนาน ...
* รายงานผล KM ได้น่าพึงพอใจ การนําเสนอ
ความก้าวหน้าของผู้แทนหน่วยงานย่อยในเวทีประชุม
คณะทํางานฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผลปรากฎว่า
สรุปองค์ความรู้ได้ชัดเจนมาก ๆ โดยเฉพาะ สลคช. นํามาเป็น
ตัวอย่างได้เลยครับ…
* การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ ๓
ได้รับการสื่อสารเป็นการภายในจากผู้ประสานงานเขตที่เข้า
ร่วมเวที RW๓ ว่า การจัดเวทีในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะผนวกงาน
เลี้ยงเกษียณเข้าร่วมด้วย จึงทําให้ดูคึกคัก สนุกสนาน และมี
สีสรรกว่าครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยมี กิจกรรมร้อง เล่น เต้น
กิน กันอย่างสนุกสนาน...
* เก็บรูปภาพไว้เป็นหลักฐาน งาน KM ของแต่ละ
หน่วยงานนั้น ได้มีการบันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานในการ
ทํางานตามกิจกรรมต่าง ๆ โดยหาดูได้จาก Facebook ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ…
* หน่วยงาน KM ปี ๒๕๕๔ จากผลการคัดเลือก
หน่วยงาน KM ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔ รวม ๖ หน่วยงาน
ได้แก่ ปทุมธานี, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, กาฬสินธุ์, พัทลุง และ
ลําปาง ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

คนทํางานหลายๆ หน่วยงานก็คือ R2R หรือ Routine to
Research แต่การที่จะสื่อให้คนในหน่วยงานรู้และเข้าใจนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ส่วนใหญ่กจ็ ะต่อต้านอยู่ในใจว่า เอาอีกแล้ว
วิจัยอีกแล้ว แต่หากเราได้ทําความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างค่อย
เป็นค่อยไป และจะต้องใช้เวลาบ้างในการบ่มเพาะความคิด วัน
หนึ่งข้างหน้าทุกคนก็จะค่อยๆ เข้าใจไปเอง
ผมมีโอกาสนําเสนอแนวคิดที่เป็นภาพเพื่อสรุปและสื่อสาร
กับเพื่อนร่วมงาน แล้วทําให้หลายคนมีความเข้าใจเกีย่ วกับการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานไปพร้อมๆ กัน หรือการทํา R2R โดยมี
แนวทางความคิดเป็นวงกลม โดยเริม่ จากปัญหา/ความอยากรู้
นําไปสู่ แนวทางสูก่ ารแก้ปญ
ั หาหรือการออกแบบปฏิบตั ิ นําไปสู่
ลงมือทํา และ สรุปและประเมินผล
วันนี้ ทุกคนเริม่ เข้าใจแล้วว่า R2R เป็นเรื่องของการ
แก้ปัญหาในงาน ด้วยตัวหรือกลุ่มคนทํางานด้วยกัน โดยเริ่มต้น
จากการแก้ปญ
ั หาหรืออยากพัฒนางานของตนเอง อยากรู้
(ไม่ควรเริ่มจากการเรียนวิจัย) แล้วร่วมกันออกแบบหรือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น จากนั้นก็ลงมือทําตาม
แนวทางที่ได้กําหนดไว้ และสุดท้ายก็นํามาสรุปบทเรียนร่วมกัน
ว่าแก้ปัญหาได้/ไม่ได้ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ? ฯลฯ (แต่เราก็ต้องหา
เวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสและกําลังใจแก่
คนทํางาน)
R2R เมื่อลงมือปฏิบัตแิ ล้ว จะส่งผลให้คนหน้างานเก่งขึ้น
คิดเป็นระบบ ต่างก็มีความสุข และสนุกกับการทํางาน เป็น
ปัญญาปฏิบตั ิฯ เรียกว่าทํา R2R แล้วทําให้ “งานเป็นผล คน
เป็นสุข” ก็ได้นะครับ

ส้มกลิ้ง

สิงห์ป่าสัก

ระยะนีก้ จิ กรรมที่กาํ ลังได้รับความนิยมอย่างมากของ

การจัดประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน จากการติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การจั ด เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข อง
สํานักงานเกษตรจังหวัดนั้น ถ้าเป็นหน่วยงานที่ได้ที่มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องหรือเป็นประจํา
ทุก ๆ เดือน ก็คือ การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน โดยใช้เพื่อการติดตามงาน การนําเสนอผล
ความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหา และการวางแผนงานร่วมกัน ซึ่งเวทีดังกล่าวก็จะเป็นเวทีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรด้วยเช่นกัน โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีดังกล่าว...
การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน จึงเป็นเวทีที่สํานักงานเกษตรจังหวัดมักจะจัดขึ้นในช่วงปลาย ๆ เดือนของ
ทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรภายในจังหวัด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการทํางาน
ร่วมกันระหว่างสํานักงานเกษตรอําเภอ กับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประชุมหลัก ๆ ประกอบด้วย เกษตรอําเภอ
ทุกอําเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในสํานักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรจังหวัดเป็นประธาน เวทีดังกล่าวเป็นหนึ่ง
ในหลาย ๆ เวทีที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ระบุให้เป็นเวทีของการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร…
(วุฒินัย ยุวนานนท์ ข้อมูล/ ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง)
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ประธาน KM ชวนคุย

ซุบซิบ KM
ผลการประชุมคณะทํางาน KM ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ
วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ผู้ แ ทนกอง/สํ า นั ก /เขต นํ า เสนอ
ความก้าวหน้าของงาน KM ได้อย่างน่าสนใจ มีเนื้อหาเป็นรูปธรรม
ยังงัยก็...ช่วยส่งรายงานสรุป ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ด้วยนะเจ้าคะ (เป็นคะแนนตัวชี้วัดผู้บริหารค่ะ...)
สมัครเข้าฟังผลงานวิชาการประจําปี ๒๕๕๔ ช่วงนี้รับ
โทรศัพท์กันจ้าละหวั่น โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานย่อยโทรมา
สอบถามรายละเอี ย ดและขอสํ า รองที่ นั่ ง เพิ่ ม เติ ม แสดงว่ า การ
สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ของคณะทํ า งานฯ ทํ า ได้ ทั่ ว ถึ ง
โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการให้ความสนใจค่อนข้างม๊ากมาก (ชอบฟัง
ชอบดู และชอบทําด้วยหรือเปล่าครับ...)
เวที RW๓ ในขณะนี้การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขตกําลังจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างสีสันต์และ
ความน่าสนใจจากนิทรรศการและการนําเสนอผลงานของจังหวัด
ภายในเขตได้อย่างคึกคัก สนุกสนานทั้งงานกลางวันและกลางคืน
(ยังงัย ๆ ก็ระวังสุขภาพกันบ้างนะครับ)
เวที KM สัญจร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีการจัด
เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ป็ น Facilitator
โดยเฉพาะน้อง ๆ รุ่นใหม่ ที่เข้ามาร่วมเวทีดูแล้ว...มีความตั้งใจที่จะ
เป็น Fa กันอย่างจริงจัง (จัดกระบวนการได้เก่งมาก ๆ ค๊า...)
ลุงทึก : รถบรรทุกอะไร..ตกน้ําแลวไมจม
ไขแดง : บรรทุก ผง...ชูรส ครับ
ลุงทึก : เพราะอะไรคนใต...ใจดํา
ไขแดง : ไมไดใช...ผงซักฟอกบรีส ครับ

T
EWS LE
N
M
K
บ
ั
คุยก

TER

ปที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนสิงหาคม 2554

ใกล้ จ ะถึ ง วั น จั ด ประชุ ม นํ า เสนอผลงาน
วิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔ “สังคมแห่งการ
เรียนรู้...สู่งานส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
ซึ่งรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังโดยมีกําหนดปิดรับสมัคร ภายใน
วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ ก็ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ค่ อ นข้ า งดี มี
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากกอง/สํ า นั ก /เขต/ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร/จั ง หวั ด และ
อําเภอ ส่งรายชื่อมาอย่างต่อเนื่อง มีบางหน่วยงานโทรศัพท์มา
ถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด เวที นํ า เสนอผลงานนั้ น มี
อะไรบ้าง ผู้เข้าฟังส่วนใหญ่เป็นใครบ้าง ยังมีที่นั่งเหลือหรือเปล่า
และขอส่งผลงานร่วมนําเสนอด้วยได้มั้ย...
หน่วยงานที่มานําเสนอผลงานทั้งภาคการบรรยายและ
นิทรรศการ ส่วนใหญ่จะได้รบั การคัดเลือกจากหน่วยงานระดับ
เขตคือ หน่วยงาน KM ดีเด่น รวม ๖ หน่วยงาน และผลงานวิจัย
ในงานประจํา (R๒R) ที่คณะกรรมการได้คัดสรรให้มานําเสนอ
จํานวน ๓ เรื่อง ๓ หน่วยงาน ส่วนนิทรรศการก็เป็นความสมัคร
ใจในการนําเสนอผลงานตามแผนการจัดการความรู้ รวม ๔ แผน
๔ หน่วยงานและนิทรรศการจากหน่วยงาน KM ดีเด่น ปี๒๕๕๔
และท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายอรรถ อินทลักษณ์)
ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับ

ผู้นําเสนอผลงานวิชาการในวันดังกล่าวด้วย...

นกหัวจุก

สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู

เวที ป ระชุ ม คณะทํ า งานฯ ครั้ ง ที่ ๔ ของ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ได้
มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับทราบในประเด็นของงานที่ดําเนินการเสร็จแล้วและงานที่กําลังดําเนินการ โดยเฉพาะงาน KM ที่ทุก
หน่วยงานย่อยจะต้องปฏิบัติร่วมกันก็คือ การรายงานสรุปผลงาน KM ประจําปี
๒๕๕๔ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และการบันทึก
ผ่านระบบโปรแกรม KM Online
นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ ได้มีการเน้นย้ํา
ให้ผู้ แ ทนกอง/สํ านั ก/เขต ดํ า เนิ น การประสานงานกั บผู้ รั บผิ ดชอบการจั ด การ
ความรู้ของหน่วยงานตนเอง และ KM Team ของจังหวัดภายในเขต เพื่อสื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รายงานความก้าวหน้า รอบ ๑๒ เดือน และการรายงานสรุปผลงาน KM ในรอบปี ๒๕๕๔ โดยมีกําหนดส่ง
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔...
KM Team
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KM สัญจร ครั้งที่ 5
เรื่อง การฝกทักษะเปน
วิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554
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การประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยมี นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เปนประธาน

พิธีกรสาวสวย....

ผูแทนหนวยงานยอย รายงานผลความกาวหนาของหนวยงานตนเอง

ผูเขารวมในเวทีรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูใน เรือ่ งการเปนวิทยากร
กระบวน การเตรียมการ การเปนคุณอํานวย คุณลิขิต เพื่อใหทุก
คนในเวที มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
ที่ประชุมรวมกันกําหนดแนวทางในการจัดประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2554 “สังคมแหงการเรียนรู...สูงานสงเสริมการเกษตร”
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร

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
ที่ปรึกษา
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