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สํารวจตรวจสอบความรูที่มีอยูทั้งในและนอกองคกรสํารวจตรวจสอบความรูที่มีอยูทั้งในและนอกองคกร

ทั้ง EK และ TK

การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว 

การจัดการฟารมภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการพัฒนาการเรียนรูวิสาหกจิชุมชน 

1.1.  การบงชี้ความรูการบงชี้ความรู



2.2.การสรางและแสวงหาความรูการสรางและแสวงหาความรู

จัดเวทีถอด/บันทึกองคความรู

CoP : Community of
Practice

Best Practice

Story Telling



3.3.จัดการความรูใหเปนระบบจัดการความรูใหเปนระบบ

EK 

TK





4.ประมวลกลั่นกรองความรู

• ตรวจสอบ เทียบเคียงทฤษฎี
• รวบรวมเปนรูปเลม แฟมองคความรู

• การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและ
กําจัดศัตรูขาว 

•การจัดการฟารมภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

•กระบวนการพัฒนาการเรียนรูวิสาหกจิชุมชน 



5.5.การเขาถึงความรูการเขาถึงความรู เผยแพรใหองคความรูที่รวบรวมไวเผยแพรใหองคความรูที่รวบรวมไว

นิทรรศการนิทรรศการ  แผนพับแผนพับ  บทความบทความ    ผานชองทางผานชองทาง  Website  KWebsite  K--zonezone  ฯลฯฯลฯ

KM corner



6.6.  จัดเวทีแบงปนและจัดเวทีแบงปนและ
แลกเปลี่ยนความรูแลกเปลี่ยนความรู

จนทจนท..  ใชเวทีระบบสงเสริมการเกษตรใชเวทีระบบสงเสริมการเกษตร

DW : District Workshop

DM :District Meeting



เกษตรกรเกษตรกร

• เวทีโครงการสงเสริม
การเกษตรตางๆ

• โครงการบริหารศัตรูพืช
เพื่อลดความเสี่ยง

• โครงการสงเสริมการผลิตขาว

• โครงการบูรณาการสงเสริม 
การผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย



7.7.การนําความรูไปใชในงานการนําความรูไปใชในงาน
สงเสริมในพื้นที่สงเสริมในพื้นที่

• การจัดเวทีเรียนรูแกเกษตรกร

• การจัดโรงเรียนเกษตรกร

นิทรรศการกลางแจงนิทรรศการกลางแจง



รวมกับจังหวัดจัดการประเมินผลงานรวมกับจังหวัดจัดการประเมินผลงาน          

8.8.การยกยองและชมเชยการยกยองและชมเชย

เพื่อยกยอง ชมเชย สรางขวัญกําลังใจ และรางวลั 2 ประเภท

หนวยงานดีเดน 

บุคคลดีเดน



ผลการเปลี่ยนแปลง....
ผลที่เกิดขึ้น 

•ในดานของงาน  งานที่ที่ไดตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด
ที่กําหนดไวอีกทั้งงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพเปนที่ประจักษขึ้น

•ในดานของบุลากร เจาหนาที่มีความมั่นใจในกระบวนการทํางานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย สวนเกษตรกรมีความรูหลากหลาย และมีมุมมองมากขึ้น

•ในดานองคกร มีระบบการจัดการความรูที่ชัดเจน มีองคความรูทั้งกระบวนการ
ทํางานและ เทคโนโลยีการผลิต ที่ทุกคนสามารถเขาถึงและเรียนรูได



ในดานของงาน



ในดานของงาน



ในดานของบุลากร

• สงเสริมและจัดการเรียนรู
งานในพื้นที่ได



ในดานองคกร







อยากใหเขาใจวา......

1. KM เปนงานเชิงวิชาการ เปนเรื่องใหม

จนท. เคยชิน การทําตามสั่ง มีขั้นตอน 
มีแบบฟอรม             

KM…จึงเปนไปไดอยางชาๆ

2. KM เปนเครื่องมือ
แตเครื่องมือ นี ้ เปนกระบวนการ ในการ

พัฒนา คน งาน องคกร ตองทําความเขาใจมาก
ขึ้น นั่นคือ ตองใชเวลามากตามไปดวย



สิ่งที่พบในเชิงปญหาสิ่งที่พบในเชิงปญหา

--ไมสนใจไมสนใจ  KMKM....ไมพยายามจะเขาใจไมพยายามจะเขาใจ
--  ผูรูจริงไมแลกผูรูจริงไมแลก....ผูแลกไมรูจริงผูแลกไมรูจริง

--  คุยแตในตําราคุยแตในตํารา......ไมคุยที่ทําจริงไมคุยที่ทําจริง

--  บางคนทําบางคนทํา  KM..KM..ไมไดใชไมไดใช KM KM
--  ทําแตทําแต  TK..TK..ไมไดทําไมไดทํา....EKEK เลยเลย  

--  สรุปสรุป....เขียนเองไมเปนเขียนเองไมเปน....ก็เลยก็เลย  Copy..Copy..ตําราตํารา



อยากฝากใหคิด..ในการทํา KM

1.ตองลงมือทําเลย...และคอยๆเรียนรูไป

2.ไมตองรอใหผูบริหาร และผูรวมงานเขาใจทั้งหมด..
...ก็ตัวเองยังไมรูและไมเขาใจทั้งหมดเลย

3.ทํากับคนที่เห็นดวยกับเรากอน..และเจาะลึก

4.อยาทําคนเดียว...ทําแบบมีสวนรวม

5.ทุกคนจะตอง รูระบบ กระบวนการ ขั้นตอน 
วิธีการ และ เปาหมายสุดทาย



จนท.

จัดเวทีเรียนรู
 ฝกปฏิบัติ ดูงาน

กระบวนการทํางาน 

เทคโนโลยีการผลิต 

PW  
DW
DM

เกษตรกร

จัดเวทีเรียนรู
โรงเรียนเกษตรกร
 ฝกปฏิบัติ ดูงาน

จนทจนท..ใชระบบใชระบบ
““สงเสริมการเกษตรสงเสริมการเกษตร””

เกษตรกรเกษตรกร..  ใชกิจกรรมใชกิจกรรม  
““การถายทอดความรูการถายทอดความรู””

เทคโนโลยีการผลิต FS

FS
ศูนย
SMCE

เศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการพัฒนา SMCE

เศรษฐกิจพอเพียง 

SMCE

ความเหมือนที่แตกตาง..KM กับ งานสงเสริม

KV

KS

KA

การจัดการความรู การจัดการเรียนรู

นําไปปฏิบัติ



1 ผูบริหาร ผูรวมงานเขาใจในกระบวนการ 
KM และเห็นเปาหมายเดียวกัน

2 มีแกนหลักในการขับเคลื่อน KM ในระดับ
จังหวัด/อําเภอ

3 ทุกคนเห็นทางเดินของงานเหมือนกัน  
มีระบบ รูปแบบวิธีการและขั้นตอนการ
จัดการที่ชัดเจน 

4 มีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

ปจจัยที่ปจจัยที่  KmKm  กาวเดินกาวเดิน  ไดได



บทสรุป..องคความรู KMKM
ที่เกิดกับเจาหนาที่เกษตร..อยุธยา

KM : คือ การรวบรวม แลกเปลี่ยน เกิดความรูใหม 
จัดเก็บ สรางบรรยากาศการเรียนรูในองคกร/หนวยงาน

KM : เปนเครื่องมือในการพัฒนา คน งาน องคกร

KM : เปนการรวบรวมความรูที่จําเปนตอองคกร ใหคงอยู    
ไมใหสูญหาย และใหผูอื่นไดมีโอกาสเรียนรูได

KM : แตกตางจาก การอบรม ถายทอด การสัมมนา 
คือ มีการบันทึกสาระความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน..

เพื่อเผยแพร..และนําไปปฏิบัติตาม
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จะใช KM ตอหรือไม?

• เราจัดการความรูที่จําเปน
ในองคกรทุกเรื่องแลวหรือยัง 

• เรามีระบบการเรียนรูในองคกรที่ดี 
และ เหมาะสมแลวหรือยัง 

• เราไดสรางบรรยากาศ
การเรียนรู  ใหกับคนใน
องคกร หรือยัง 

••  ความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลาความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา
ใชใชใหมใหม??  และคิดวาความรูและคิดวาความรู  
ที่เกิดขึ้นใหมนั้นที่เกิดขึ้นใหมนั้น  ทุกคนรูทุกคนรู  เขาใจเขาใจ  
และนําไปปฏิบัติไดและนําไปปฏิบัติไดใหมใหม??

สนงสนง..เกษตรเกษตร
จจ..อยุธยาอยุธยา

......จะใชจะใช  KM KM 
ตลอดไปตลอดไป..........
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............ที่ใหโอกาสมาแลกเปลี่ยนที่ใหโอกาสมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณประสบการณ......KMKM  ในวันนี้ในวันนี้

    

PEEJUM@Thai.com


