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คํานํา

              กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ พัฒนางาน และ

พัฒนาองคกรภายใตภารกิจหนาที่ นโยบาย แนวทางและยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งมุงเนนเพื่อถายทอด

ความรูใหกับเกษตรกรไดบรรลุผล โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ใน

การดําเนินการตามภารกิจขององคกร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดใชเครื่องมือการจัดการความรูในงาน

สงเสริมการเกษตรอยางตอเนื่อง และพัฒนาเจาหนาที่ภายใตระบบสงเสริมการเกษตรเปนกระบวนการ

หลัก โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (DW)  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เห็นควรดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

๒๕๕๕ ตอไป โดยนําประสบการณ ความตองการของเจาหนาที่เปนขอมูลในการปรับกระบวนการ เพื่อให

การใชเครื่องมือการจัดการความรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คูมือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแนวทาง

ใหเจาหนาที่มองเห็นการใชเครื่องการจัดการความรูในการปฏิบัติงานถายทอดความรูสูเกษตรกร  เปน

แนวทางในการคิดวางแผน การเชื่อมโยงโครงการงบประมาณที่ไดรับเปนเครื่องมือสนับสนุนการบรรลุ

ภารกิจ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้ชวยเสริมแนวคิดใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการวางแผนการ

จัดการความรูไดระดับหนึ่ง.

                                                                                          กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
                                                                                 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทที่ 1 : การจัดการความรูเบื้องตน
มีการใหความรูในการใชกระบวนการจัดการความรูหลายตํารา เพื่อเปนฐานความคิดไดจึงสรุปสั้น 

ๆ พอเปนแนวทาง ในความรูเบื้องตน ดังนี้

1.1 การจัดการความรูในองคกร   หมายถึง   การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถใน

เชิงแขงขันสูงสุด   โดยที่ความรูมี  2 ประเภท คือ

       - ความรูที่ฝงอยูในคน  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ  พรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ   เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา

เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 

บางครั้ง  จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม

       - ความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได  โดยผานวิธี

ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือ ผลงานรายงาน ผลการวิจัยตางๆ และบางครั้ง

เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม

1.2 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan)  ตามคูมือฉบับนี้   

ไดนําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  และกระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการ

จัดการความรู  (KM Action Plan) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มา

ปรับใช เพราะดูแลวเปนขั้นตอนไมสับสน 

      

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวย

ใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้น

ภายในองคกร  ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) การบงชี้ความรู – เชนพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร , ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูที่ใคร

2) การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษา

ความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว

3) การจัดความรูใหเปนระบบ - เปนการวางโครงสรางความรู  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรู อยางเปนระบบในอนาคต

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน, ใชภาษา

เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
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5) การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอรดประชาสัมพันธ เปนตน

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู - ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน 

เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปน

6) ระบบ ทีมขามสายงาน, กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบ

      พี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน

7) การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก  สรางองค

ความรู>นําความรูไปใช>เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง

ตอเนื่อง

1.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร   ไดมุงเนนถึงปจจัย

แวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู  ประกอบดวย  6  องคประกอบ  ดังนี้

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก

ผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบ

การติดตามและประเมินผล , กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน

2) การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุก

คน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process & Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior

Robert Osterhoff
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3) กระบวนการและเครื่องมือ  - ชวยใหการคนหา  เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดว

รวดเร็ว

ขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด,  

สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร

4) การเรียนรู   - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ

ความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและ

ปรับปรุง

5) การวัดผล  - เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการ

วัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ

บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู  และการวัดผลตองพิจารณาดวยวา

จะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะ

ไดรับ (Out come)

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล  - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ

มีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, 

แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําใน

แตละชวงเวลา



                     บทที่ 2 : การกําหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas)

2.1  ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เปนหัวเรื่องกวางๆ ของความรูที่จําเปนและสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งตองการจะนํามาใชกําหนดเปาหมาย KM  ใหเปนรูปธรรม

2.2 ในการกําหนดขอบเขต  KM   ควรกําหนดกรอบตามองคความรูที่จําเปนตอกระบวนงาน (Work 

Process)  ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint  for  Change)   กอนเปนลําดับแรก หรือ อาจกําหนด

ขอบเขต KM ตามองคความรูที่จําเปนตองมีในองคกร เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร

ขององคกร

2.3 แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเปาหมาย KM

องคกรสามารถใชแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM  เพื่อจะชวยรวบรวมขอบเขต  KM  และ

นําไปกําหนดเปาหมาย KM และแผนการจัดการความรู ดังนี้

       - แนวทางที่    1     เปนความรูที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/  ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับ

ของหนวยงานตนเอง

       - หรือแนวทางที่    2     เปน ความรูที่สําคัญตอองคกร

       - หรือแนวทางที่    3     เปน ปญหาที่ประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได

       - หรือ เปนแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได ที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสม   

Desired State of KM Focus Areas

ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

กระบวนงาน

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

ความรูที่สําคัญตอองคกร

• ความรูเกี่ยวกับลูกคา(เกษตรกร)

• ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียตางๆ

• ประสบการณความรูที่องคกรสั่งสม

• ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ

•

ปญหา

KM Action Plans
( 6-step model)

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

1 2
3

((ขอบเขตขอบเขต KKMM))

((เปาหมายเปาหมาย KKMM))

((WWoorrkk pprroocceessss))

((แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู))
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2.5. แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM  -ใหองคกรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอบเขต  KM  ตามที่ 

Flow chart  ใหไวเปนแนวทาง  เพื่อจัดการความรูไดนําไปใชไดจริง

     - สอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานตนเอง

      - ทําใหเกิดการปรับปรุงที่เห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)

      - มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพรอมดานคน  งบประมาณ เทคโนโลยี  วัฒนธรรม

องคกร  ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ )

      - เปนเรื่องที่ตองทํา  คนสวนใหญในองคกรตองการ

      - ผูบริหารใหการสนับสนุน

      - เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน

      - ตรงกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

      - อื่นๆ สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมขององคกร

2.6  ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร  จะตองมีสวนรวมในการกําหนด ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  

และ  เปาหมาย  KM (Desired State)   เพื่อมั่นใจวาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกรอยางถูกตอง

และเหมาะสม   รวมถึงความมุงมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของ

องคกร ดวยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในทุกดาน

2.7 ใหกําหนดรายชื่อผูมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM (KM Focus 

Area)  สวนนี้ที่เคยปฏิบัติกันมาคือมีคณะทํางาน (KM Team)



บทที่ 3 : การกําหนดเปาหมาย KM   (Desired  State)

3.1. เปาหมาย KM (Desired State)  เปนหัวเรื่องความรูที่จําเปนและเกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรของ

องคกร  ตามภาพ 

             

ที่สําคัญคือตองมีคําตอบวา จะจัดการความรูไปเพื่ออะไร  ไปใชกับอะไร  งานใด ใครไดรับประโยชนจาก

การจัดการความรูนั้น มิใชจัดการความรูเพื่อใหมีรายงานหลักฐาน ซึ่งจะทําใหดูวาเปนภาระงานที่ตองทํา

เพิ่มขึ้น  ในประเด็นนี้มักมีพูดกันเสมอวา  “ทํา KM ใหเนียนอยูในเนื้องาน”  นั่นเอง

Desired State of KM Focus Areas

ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

กระบวนงาน

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

ความรูที่สําคัญตอองคกร

• ความรูเกี่ยวกับลูกคา(เกษตรกร)

• ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียตางๆ

• ประสบการณความรูที่องคกรสั่งสม

• ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ

•

ปญหา

KM Action Plans
( 6-step model)

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

1 2
3

((ขอบเขตขอบเขต KKMM))

((เปาหมายเปาหมาย KKMM))

((WWoorrkk pprroocceessss))

((แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู))



บทที่ 4 : การจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan)

4.1  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของ

กิจกรรมตางๆ เพื่อใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย KM (Desired State) ที่กําหนด และตองใชความรู

อะไรบางเพื่อจัดการเปาหมายที่กําหนด 

4.2     การเริ่มตนจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)   องคกรควรจัดทําการประเมินองคกร

ตนเองเรื่องการจัดการความรู   เพื่อใหทราบถึงความพรอม (จุดออน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการ

จัดการความรู   และนําผลของการประเมินนี้ ใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการจัดทําแผนการจัดการความรู

(KM Action Plan) ใหสอดรับกับเปาหมาย  KM (Desired State)  ที่เลือกไว  

         โดยนํา กระบวนการ 7 ขั้นตอน  ดําเนินการแบบงาย ๆ ไมตองคํานึงมากนักกับถึงทฤษฎีที่มีใหเรียน

รูอยูทั่ว ๆ ไป  และไมควรตองกังวลวาทําถูกตองหรือไม โดยใชความเปนธรรมชาติความเปนจริงที่อยูใกล

ตัวใหมากที่สุด  เพื่อใหสามารถสรางความรูใหสามารถใชไดจริง ไมใชทําเพื่อการรายงาน

 
       ลองคิดไปพรอม ๆ กันตอไป นี้

๑) องคกรเรามีภารกิจ ในการถายความรูใหกับเกษตรกร  และนักสงเสริมการเกษตร ตองเอาความรู

ไปถายทอด  ซึ่งตองรูกอนวาจะถายทอดเรื่องอะไร

๒) การจะรูวาจะถายทอดเรื่องอะไร  ก็ตองรูกอนวาเกษตรกรเขาตองการรูอะไร หรือตองการทําอะไร

ใหเปนในอาชีพของเขา  หรือเราอาจมองเห็นเองจากประสบการณวาเกษตรกรเขาขาดความรู

อะไร

๓) เมื่อรูวาเกษตรกรตองการความรูเรื่องใดแลว ถามกลับมาที่องคกร หรือตัวเราวาเรามีความรูนั้น

อยูหรือไม   

๔) กรณีไมมีทานจะไปเอาความรูนั้นมาจากไหน  จะทําอยางไร ขั้นตอนนี้คือ การทําแผนการจัดการ

ความรูแลว อาศัยการดําเนินการ 7 ขั้นตอนตามกระบวนการ  คือ

ขั้นตอนที่ ๑ บงชี้ความรูลงไปวาเรื่องอะไรบาง  และประเด็นยอยกี่ประเด็น การไดมาของประเด็น

ตองมีการพูดคุยประชุมหารือ คือการประชุมคณะทํางาน  หรือทีมงานท่ีทํางานรวมกัน

ขั้นตอนที่ ๒ สรางและแสวงหา คือ หาใหไดมาตามประเด็นขั้นตอน ขอ ๑  ความรูอยูที่ไหน อยูกับ

ใคร  โดยพิจารณา

             ๒.๑ ความรูที่มีอยูในองคกรเรา  ใครเปนผูรู  จะเอามาอยางไรจากคน ๆ นั้น 

             ๒.๒ ความรูภายนอกองคกร อยูที่ไหนใครเปนผูรู เชน หนังสือ หองสมุด อินเตอรเนต หรืออยูที่ตัว

เกษตรกรผูประสบความสําเร็จที่ตรงกับที่เราบงชี้ จะไปเอามาอยางไร ตองดําเนินการใหไดมา
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            ขั้นตอนที่ ๓ จัดการความรูใหเปนระบบ  คือตามขั้นตอน ๒ ไดมาแลวความรูกระจัดกระจายไม

เปนระเบียบยังใชงานไมไดหรือนําไปถายทอดสูเกษตรกรไมได นํามาจัดเรียง แบงหมวดหมู ใหสามารถใช

งานได

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปน

มาตรฐาน, ใชภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ

ขั้นตอนที่ ๕ การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ

สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต เปนตน

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู - ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน 

เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปน

            ขั้นตอนที่ ๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน  เชน แลกเปลี่ยนความรูเดียวกันกันองคกรอื่น ๆ เชน กลุม

ชุมชนชาวบาน  ระบบทีมขามสายงาน, แลกเปลี่ยขามอําเภอ กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชน

แหงการเรียนรู, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน

             ขั้นตอนที่ ๗ การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก  

การสรางองคความรู>นําความรูไปใช>เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง

ตอเนื่อง

          การจัดการความรูภายใตโครงการที่ไดมาทุกปจะทําอยางไรดี ?   คิดแบบงาย ๆ เชน ในโครงการมี
กิจกรรมการอบรมเกษตรกรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ลองเริ่มคิดจากบทที่ 2 ดูไลมาเรื่อย ๆ แลวทานจะไดหลักสูตร
อบรมออกมาในที่สุด และเปนองคความรูที่ทานไดสรางขึ้นดวยตนเองจริง ๆ  

แนวทางชวยคิด(อีกแนวทางหนึ่ง อาจมีความแตกตางจากที่กลามาแลวแตจุดหมายออกมาเหมือนกัน)
การจัดการความรู (KM) สนับสนุนระบบสงเสริมการเกษตร 
๑. พิจารณาถึงพันธกิจของของเราที่จะทํา คืองานอะไร (หลัก ๆ คือ งานการถายทอดเทคโนโลยีฯ และงาน
บริการ) ถาถายทอดถายทอดเรื่องอะไร   ถาบริการจะบริการเรื่องอะไร
.......................................................................................................................................................................
๒. ความรูสําคัญอะไรบางที่จําเปนตองรูที่ตองใชกับงานนั้น 
.......................................................................................................................................................................
๓. ความรูนั้นตองมีประเด็นอะไรบางกี่ประเด็นถึงจะจัดการงานนั้นใหสําเร็จได 
.............................................................................................................................................................................
.
๔. ความรูที่วาตามขอ ๑ , ๒ , ๓ อยูที่ไหน
 ๔.๑ ถาอยูในตัวคนในองคกรอยูกับใคร จะเอามาอยางไร
 ๔.๒ ถาอยูในตัวคนนอกองคกรอยูกับใคร จะเอามาอยางไร
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    ๔.๓ ถาเปนความรูสําเร็จอยูที่ไหน อยูอยางไร อยูรูปแบบไหน จะเอามาอยางไร
  ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๕. ตามขอ ๔ จะเอามาอยางไร ในขอนี้ตองมีกระบวนการเอามา เชน จัดเวที ดูงาน ถอดบทเรียนรู เรื่องเลา 
...........................................................................................................................................................................
๖. ตามขอ ๕ เมื่อไดมาแลว จะดําเนินการรวบรวมใหเปนความรูพรอมนําไปใชอยางไร 
๗. จะเผยแพร ถายทอด ความรูนั้นไปยังบุคคลเปาหมายอยางไร 

(ลองพิจารณา ๗ ขั้นตอนนี้เพื่อชวยคิด)

                           



                            ภาคผนวก


