รายงานผลการจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2553
เรื่อง การเขียนสรุปผลการดําเนินงานจัดการความรูในรอบป 2553
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
*******************
คณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ชุดที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู
(KS) กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยไดทบทวนการจัดเวที KM สัญจร
ตั้งแตครั้งที่ 1 เรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรู ครั้งที่ 2 เรื่อง วิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ 3
เรื่อง วิทยากรกระบวนการและการเขียนบทความ โดยในครั้งที่ 4 ประเด็นหลัก คือ เรื่องการเขียน
สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตเนื่องจากคณะทํางาน
ยอยการบริหารองคความรู ชุดที่ 2 (ทีม KS) พิจารณาวาเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกอง/
สํานัก จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิผล จําเปนตองมีผูที่มีความสามารถในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู จึงไดกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของที่วิทยากรกระบวนการแทรกเสริมในเวที KM
สัญจรครั้งที่ 4/2553 ดวย
เนื้อหาสาระ
1) แนวทางการสรางวิทยากระบวนการ
2) การเขียนสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2553
กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการ
1. การจัดเวทีโดยใหทุกคนมีสวนรวมโดยการแบงกลุม 2 กลุม จากประเด็นคําถาม
“เรื่อง แนวทางการสรางวิทยากรกระบวนการมีอะไรบาง” โดยสรุปขอคิดเห็นทั้ง 2 กลุม ไดดังนี้
1) คนหาผูมีความสามารถ สืบเสาะแสวงหาวิทยากรกระบวนการ
2) กําหนดกรอบหรือแนวทางในการเปนวิทยากรกระบวนการ
3) การถ า ยทอดความรู ห รื อ เป น การพี่ ส อนน อ ง เพื่ อ นสอนเพื่ อ นในการเป น
วิทยากรกระบวนการ
4) เปดโอกาสและเปดเวทีเรียนรู เพื่อฝกฝนทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการ
(Facilitator)
5) ประเมินผลผูที่เปนวิทยากรกระบวนการ พรอมหาจุดออน จุดแข็ง เพื่อปรับปรุง
6) จัดเวทีวิทยากระบวนการใหมีความตอเนื่อง เพื่อสรางประสบการณ ประเมินหา
จุดออน จุดแข็ง
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7) พัฒนาความรูเพิ่มเติมของวิทยากรกระบวนการอยางตอเนื่อง พรอมตอยอด
ความรูตอไป
8) จัดทําฐานขอมูล/ทะเบียนผูรูของหนวยงาน และรวบรวมองคความรู
9) จัดทําสรุปหรือคูมือวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ใหผูสนใจ
และไดจัดทําเปน Flow chart เพื่อสรุปแนวทางการสรางวิทยากรกระบวนการ
สืบเสาะแสวงหา Fa
สกัดองคความรู/ถอดบทเรียน
ผูสนใจ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

รูปแบบ
คัดกรอง/คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความสามารถ
องคความรู (K)
ตนแบบ + ผูสนใจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู Facilitator
เกา + Facilitator เดิม

ทั้งนี้ วิทยการกระบวนการมีความสําคัญในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนา
องคกร และแนวทางการสรางวิทยากรกระบวนการขางตนอาจจะไมครบถวน สามารถเพิ่มเติม
ขอมูลเพื่อเติมเต็มสวนที่ขาดหายและเกิดความสมบูรณในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการตอไป
2. การเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู โดยจัดเวทีใหทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนโดยการแบงกลุมยอยออกเปน 2 กลุม โดยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็น “การ
เขียนรายงานสรุปผล KM จะเขียนอยางไร” ใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จะไดวาง
แนวทางรวมกัน โดยสรุปไดดังนี้ คือ
1) ความเปนมา/หลักการเหตุผล/สถานการณที่ใชดําเนินการ
2) วัตถุประสงค
3) ขอบเขต/วิธีการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน
4) ผลการดําเนินงาน/วิธีการดําเนินการ/แผนการดําเนินงาน
5) องคความรูที่ได
6) การเผยแพรประชาสัมพันธ
7) ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
8) ภาคผนวก เชน เอกสารที่เกี่ยวของ
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การแลกเปลี่ ย นในประเด็ น การเขี ย นรายงานสรุ ป ผลการจั ด การความรู ข อง
หนวยงานนั้น เพื่อรวมกันกําหนดกรอบและประเด็นในการเขียน สวนเนื้อหาในการเขียนในแตละ
เปนจะเปนรูปแบบของผูเขียนเอง และเพื่อใหเจาหนาที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนนรูรวมกันและการ
สรุปเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ในครั้งนี้ เพื่อให
เจาหนาที่ทุกคนรวมกันพูดคุย และรวมกันกําหนดแนวทางการเรียนรูเพื่อกําหนดรูปแบบการเรียนรู
ในป 2554 ตอไป.
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ภาคผนวก
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รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2553
***************
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นายบุญรัตน สุขมาก
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนาระบบ
สงเสริมการเกษตร
3. นายวุฒินัย ยุวนานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
4. นางศิริวรรณ หวังดี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
5. น.ส. ยุภาพร แสงแกว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองการเจาหนาที่
1. น.ส.วาริศา กมลรัตน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบติการ
2. น.ส. มลฤดี ชัยเดช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กองคลัง
1. น.ส. บังเอิญ แกวพระโต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. น.ส. ประภาภรณ จินดา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กองแผนงาน
1. นายพิสิษฐ อัจฤกษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
1. นายธีระชัย แยมพรายดี
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
2. นายสินชัย กลอมเมือง
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
1. นายธรรมนูญ ธิดา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
2. นางอนุสรา เนตรนอย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
1. น.ส. สรอยเพชร ตันติรัตนานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
2. น.ส. นิลุบล สีปลั่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. น.ส. ชิดชนก คงเกตุ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาเกษตรกร
1. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
2. นางนภวรรณ บัวสาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
1. นางอรสา เสนียวงศ ณ อยุธยา
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
2. น.ส. ภัทรมาศ พานพุม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
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สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
1. นายทนง พรประดับเกียรติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1. น.ส. ระรื่นจิต ล้ําเลิศ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
1. น.ส. ฐิติกานต กลัมพสุต
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
1. นางอาภรณ วิศวไพศาล
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
1. นายสุรัฐ ขาวลาภ
นายชางไฟฟาชํานาญการ
สถาบันสรางเสริมนวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. นางพิชฎา อารยานุรักษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
2. นายวิศรุต ตุยศักดา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ประมวลภาพ KM สัญจร ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

ประธานคณะทํางานการบริหารองความรู

บรรยากาศในเวที KM สัญจร

การนําเสนอผลงานขอมูลในการรวมกัน
แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุม

สรุปเวทีโดยการใช Mind Map

