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“ประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2554”ปลาอะไร สุภาพที่สุด
.:•:. ปลาคร้าบบบ…ฟ....

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปี ๒๕๕๔ ของ
กอง สํานัก เขต และจังหวัด ตลอดจนการจัดส่งเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานได้
กําหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของ
ผู้บริหารที่คณะกรรมการจะต้องนํามาพิจารราเพื่อให้คะแนนผลงาน KM ในรอบ ๖
เดือนหลังของปี ๒๕๕๔
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ KM ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดเก็บ จัดส่งเอกสารและ
รายงานผลงานในรอบปี 2554 ตามตัวชี้วัด PMQA ซึ่งในภาพรวมของการประมวล
เนื้อหาสาระก็มาจากการนําข้อมูลของหน่วยงานย่อยที่ได้ จัดส่งเอกสารและบันทึก
ข้อมูลในระบบ KM Online มาประมวลสรุปผลงานการจัดการความรู้ ประจําปี ๒๕๕๔
ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือจาก KM Team ในทุกหน่วยงานย่อย
ช่วยติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลของหน่วยงานตนเอง
ด้วย โดยเฉพาะหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ ...

ตัวอย่างการเขียน Best Practice ที่จัดเก็บในปี ๒๕๕๔
นาการเกษตรเขต

ผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔ ของสํานัก
ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขต ๖ เขต รวม ๖ จังหวัด นั้น ขณะนี้ได้บันทึกเนื้อหาไว้ ใ น
เอกสาร “บอกเล่า เข้าใจ ปฏิบัติได้ง่ายนิดเดียว R๒R & KM” โดยมีตัวอย่างการเขียนเพื่อนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์มาให้ได้ศึกษากันก็คือ เรื่องกระบวนการจัดทําแนวทางพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง
จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการเรียบเรียงและนําเสนอองค์ความรู้ดังกล่าวได้เริ่มต้นจาก ๑) เกริ่นนํา เป็นการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ วัตถุประสงค์ความต้องการ และแนวคิดในการทํางานโดยใช้ KM ของหน่วยงาน ๒) วิธีการดําเนินงาน เป็น
การเล่าถึงขั้นตอนในการทํางานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
เตรียมการ , แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน, การบ่งชี้ความรู้, การสร้างและแสวงหา
ความรู้, ประมวลกลั่นกรองความรู้ , การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น,
การยกย่องชมเชย ๓) ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นมาจากการเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน
เดิม กับกระบวนการทํางานแบบใหม่ และสรุปเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน ๔) เกิด
องค์ความรู้ใหม่ คือ กระบวนการจัดทําแนวทางพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยนําไปประยุกต์ใชักับงานอื่นๆ ได้ และ ๕) ประโยชน์ที่เกิดขึ้น เป็นการ
(อานตอหนา 2)
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ลานแลกเปลี่ยน...

ปีเก่าไป....ปีใหม่มา เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔
ก็เปรียบเสมือนว่า การดําเนินงาน KM ในปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ก็เสร็จสิ้นลง โดยวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะเป็นวัน
แรกของการทํางานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จึงขอฝากความ
ถึง KM Team ของหน่วยงานย่อยทุก ๆ หน่วยงาน “ช่วย
ทบทวนผลงาน ปัญหา/อุปสรรค และงานที่จะพัฒนาต่อเนื่อง
ให้ด้วย” เพื่อจะได้กําหนดเป้าหมายและวางแผน KM ไว้แต่
เนิ่น ๆ จะได้ไม่ต้องรีบ...
KM เปลี่ยน CEO บทบาทการทําหน้าที่ของ CEO
ขององค์กรก็คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายอรรถ
อินทลักษณ์) จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๔ การดําเนินงาน KM ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ก็จะมี CEO คนใหม่คือ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
ซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่ครับ…
ศูนย์รวมงาน KM จากการติดตามและสังเกตการณ์
ในการใช้เครื่องมือ KM ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานย่อยต่างๆ
จะเห็นได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากคือ มีความกล้า
ในการนําเสนอผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ ได้น่าสนใจ
ดูได้จาก Website หน่วยงาน และเวที RW, DW ขอขอบคุณ
KM Team ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันขับเคลื่อน KM สู่
งานส่งเสริมการเกษตรคะ…

ประสบการณ์และศึกษาดูงาน
การปลูกมันสําปะหลังที่เจ้าหน้าที่
ได้เข้าไปส่งเสริมให้กับเกษตรกร
ผล AAR สรุปได้ว่า จากการดู
งานนั้น ได้ทั้งความรู้ ดูผลของ
จริง ทั้งพันธุ์และการดูแลรักษา,
ประทับใจในความเป็นมืออาชีพของเกษตรกร, เจ้าของแปลง
มีโจทย์ในการปลูกมันและเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาโจทย์ของตนเอง,
ได้เห็นนักวิชาการมาเรียนรู้การ
ปลูกมันร่วมกับเกษตรกร,น่าจะ
เป็นจุดเรียนรู้ที่ดขี องเกษตรกรผู้
ปลูกมันโดยทั่วไป, ทําให้หูตา
สว่างขึ้นเยอะ, เห็นการมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ร่วมกัน และอื่น ๆ
ส่วนข้อตกลงร่วมของแต่ละอําเภอที่ได้จากการดูงาน
ก็คือ จะเก็บบทเรียนนี้ไปเป็นการบ้านในปี 2555 ควรมีแปลง
เรียนรู้ของแต่ละอําเภอ และมีแปลงทดสอบ/สาธิตของแต่ละ
พื้นที่โดยทุกแปลงควรมีการบันทึกข้อมูลพร้อมที่จะนํามา
แลกเปลีย่ นร่วมกันได้

สมกลิ้ง

วีระยุทธ สมป่าสัก

ภาพที่ใช้สื่อสาร จากงาน...สู่การวิจัย(R2R)

จากบันทึกก่อนหน้านี้...เป็นข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน

ตัวอย่างการเขียน Best Practice ที่จัดเก็บในปี ๒๕๕๔
สรุปองค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่โดยพา
เกษตรกรไปศึกษาดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดฝึกอบรม และแบ่งปัน
ความรู้จากกรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ได้ผลเพื่อเป็นจุดนําร่องรวม ๙ อําเภอ ๆ ละ
๓๐ ราย รวม ๒๗๐ ราย
จะเห็นได้ว่า จากกรณีตัวอย่างในการเขียนสรุปผลงานของหน่วยงาน KM
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔ เป็นรูปแบบ วิธีการที่สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ ใ ช้ สื่อสารเพื่ อเผยแพร่ผลงานเขียนของตนเอง
ให้ กั บ ผู้ ส นใจได้ อ่ า นกั น โดยหน่ ว ยงานย่ อ ยอื่ น ๆ สามารถดั ด แปลงหรื อ
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมเพื่อนํามาใช้บันทึก จัดเก็บเป็นหลักฐานของ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติและเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม…
(ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง)
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ประธาน KM ชวนคุย

ซุบซิบ KM
ผลงาน “น้องน้ํา” โปรแกรมการบันทึกแผนและ
รายงานผลการดําเนินงาน KM หรือ KM Online ที่เกิดเป็น
รูปเป็นร่างและนํามาใช้งานได้ เป็นฝีมือของ น้องน้ํา (ศศิพงศ์
ทิวาวงษ์) หนุ่มหล่อแห่งกองวิจัยฯ (ยังงัย ๆ ก็พัฒนาโปรแกรม
ให้จบนะ อย่าเพิ่งลาออกเสียก่อนละ)
คณะทํางานฯ “เหงา” ใกล้จะปิดงาน KM ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในอีกไม่กี่วัน งานประชุมจึงเบา ๆ ลง
หน่อย..... ยกเว้นการเขียนรายงานผลสรุป ที่จะต้องรีบทําให้
เสร็จเพื่อประเมินสรุปผล KM ในรอบปี จึงมีงานเขียนให้ทํา
เยอะแยะ ช่วงนี้จึงไม่มีการประชุมคณะทํางานการบริหารองค์
ความรู้ ค่อยเจอกันใหม่ในปีงบประมาณหน้านะคะ...(เหงา
มั้ยๆ)
เอาจริง เอาจัง การจัดการความรู้สู่เกษตรกร เป็น
ผลงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีกรณีตัวอย่างให้เห็น
กันมากมาย มีองค์ความรู้อยู่หลากหลายสาขาอาชีพ...อยู่ที่ว่า
ผลงานดังกล่าวได้มีการรวบรม จัดเก็บเป็นหลักฐานกันหรือ
ยัง....และใครจะช่วยเขียน หรือช่วยบันทึกดีค่ะ (ก็ KM Team
กับเจ้าของงานยังงัย ๆ..ร่วมด้วยช่วยกันดีกว่านะ)

การจัดประชุมวิชาการส่งเสริมการเกษตร “สังคม

แห่งการเรียนรู้...สู่งานส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๔ ก็ดําเนินการเสร็จลงลุล่วงเป็นอย่างดี มี
เจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมเวทีดังกล่าวมากกว่า ๒๐๐ คน ซึ่ง
เกิ น เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ ก ว่ า ๒๐ คน เป็ น บรรยากาศ
อบอุ่นของพี่น้องที่มาพบเจอกัน มีการสนทนาพูดคุย และ
แลกเปลี่ยนกันสนุกสนานเกือบทั้งวัน
ผลงาน และความสําเร็จที่เกิดขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้การสนับสนุน ด้วยดี
ตลอดมา ที ม งานของกองวิ จั ย และพั ฒ นางานส่ ง เสริ ม
การเกษตร คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ ตลอดจน
หน่ ว ยงานย่ อ ยที่ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ว มแรงร่ ว มใจ รวมทั้ ง
เจ้ า หน้ า ที่ /นั ก วิ ช าการที่ ใ ห้ ค วามสนใจในการเข้ า รั บ ฟั ง
ผลงานส่ ง เสริ ม การเกษตรในครั้ ง นี้ โดยเนื้ อ หาสาระที่
นําเสนอในเวทีดังกล่าว ประกอบด้วย หน่วยงาน KM ดีเด่น
และผลงานวิ จั ย ในงานประจํ า การนํ า เสนอผลงานภาค
นิทรรศการก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก จึงขอขอบคุณ
นกหัวจุก ทุก ๆ หน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเติมเต็มในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี...

โทรเลขถึงแม :
“ขอเงินซื้อชุดใหม ชุดที่มีใสเที่ยวกับแฟนครบหมดแลว” ...จากลูก
โทรเลขถึงลูก :
"หาแฟนใหม ใสชุดเดิม" ...จากแม

คุยกับ KM News Letter

สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู

จาก การร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ

ส่ ง เสริ ม การเกษตร ประจํ า ปี ๒๕๕๔ “สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ .....สู่ ง านส่ ง เสริ ม
การเกษตร” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร ๑ ชั้น ๕ ก็ได้พบปะ พูดคุยกับพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ที่มีอุดมการณ์และความรักในวิชาชีพส่งเสริม
การเกษตรกันหลายคน ตัวอย่างเช่น จังหวัดน่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดแพร่
จังหวัดลําปาง และอื่น ๆ
ซึ่งเป็นการให้กําลังใจระหว่างกันเป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้รับ
เพิ่มเติมของแต่ละบุคคลก็นํามาเล่าสู่กันฟัง ได้เห็นทัศนคติในหลากหลายแง่มุมของความคิด/ทัศนคติ การ
ปฏิบัติ องค์ความรู้ การทํางานร่วมกับเกษตรกร และวิธีการบริหารจัดการองค์กร เป็น
ต้ น สิ่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น การเชื่ อ มโยงเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ งมื อ KM เข้ า สู่ ง านส่ ง เสริ ม
การเกษตรตามภารกิจเป้าหมายก็คือ เกษตรกรอันเป็นลูกค้าหลักของกรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้สอดรับกับความต้องการ...
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งานประชุมนําเสนอผลงานวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2554
“สังคมแหงการเรียนรู...สูงานสงเสริมการเกษตร”
วันที่ 13 กันยายน 2554 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น5

นายอรรถ อินทลักษณ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
(กลาวทักทายและมอบประกาศนียบัตร)
นิทรรศการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
เปดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

นางสุกัญญา อธิป
อนันต
(ผอ.กองวิจัยฯ)

กอหญา

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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