


คํานํา 

 

เอกสารรายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและ

สรุปบทเรียน ปงบประมาณ 2562 ฉบบันี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาเจาหนาท่ีดวย

เครื่องมือถอดบทเรียน และแนวคิดการขยายผลทีมงานถอดบทเรียนระดับเขตและจังหวัด ดวยเชื่อวา การถอด

บทเรียนจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเจาหนาท่ีนําไปใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานได 
   

ซ่ึงการสัมมนาการถอดบทเรียนในครั้งนี้จัดข้ึนโดยมีบุคคลเปาหมายเปนเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับเขต 1 คน และระดับจังหวัด 1 คน เขารวมการสัมมนา เพ่ือพัฒนาเปน Core 

Team ของแตละเขต และจัดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการถอดบทเรียนในรูปแบบตางๆ ใหแกผูเขารวม

สัมมนา ไดแก การบรรยาย  การแบงกลุมฝกปฏิบัติ  การแบงกลุมอภิปราย โดยมีเนื้อหาตั้งแต 

• การปรับกระบวนทัศนใหเห็นถึงความสําคัญของการนําเครื่องมือถอดบทเรียนมาใชใน

การทํางาน   

• การใหความรูและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการถอดบทเรียนและเครื่องมือท่ีใชในการถอด

บทเรียน (การตั้งคําถาม  การจับประเด็น  Mind Map  และเทคนิคการเปนFacilitator)  

• การเขียนสรุปผลการถอดบทเรียนและการนําผลจากการถอดบทเรียนไปใชในการทํางาน

สงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี 

• การแชรประสบการณการทํางานถอดบทเรียน เพ่ือใหผูเขารวมไดเห็นภาพกระบวนการ

หรือข้ันตอนในการลงไปถอดบทเรียน 

• แบงกลุมเพ่ือกําหนดแนวทางการถอดบทเรียนและแผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอด

บทเรียนระดับเขตและระดับจังหวัด 
 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

กําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรปุบทเรียน ปงบประมาณ 2562 ฉบับนี ้จะเปนประโยชนท้ังตอเจาหนาท่ี

ของกรมสงเสริมการเกษตรและผูท่ีสนใจ  ในแนวคิดการพัฒนาคนและพัฒนางานดวยเครื่องมือถอดบทเรียน 
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สวนที่ 1 บทนํา 

 
โครงการ 

สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน 
ปงบประมาณ 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2557 เปนตนมา ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ไดทําหนาท่ีเปนแหลงเรียนรู
การผลิตสินคาเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหรับชุมชน ตลอดจนเปนศูนยกลางการบริการ และแลกเปลี่ยน
ความรู ขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกร 
ท่ีประสบความสําเร็จ สามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การเกษตรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด โดยในแตละศูนยจะมีหลักสูตร
การเรียนรู แผนการเรียนรู และการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี เนนเรียนรูจากของจริงในฐานเรียนรูตาง ๆ และลง
มือปฏิบัติจริงรวมกันในแปลงเรียนรู ท่ีแตกตางกันไปตามบริบทและสภาพพ้ืนท่ีของชุมชน นอกจากจะเกิดการ
พัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดเปนอยางดียิ่งแลว ศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลายแหงไดมีการสราง “องคความรู ประสบการณ
ความสําเร็จ และบทเรียน” อันทรงคุณคา ท่ีมาจากการปฏิบัติจริงภายใตบริบทของตนเอง สามารถ 
เปนตนแบบในการพัฒนาได ดังนั้น การเรียนรูจากการถอดบทเรียนความสําเร็จของศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตนแบบ จึงเปนอีกวิธีการสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ 
ในการทํางานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรแบบกาวกระโดดและมีคุณภาพ ซ่ึงจะ
สงผลใหศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มีสมรรถนะและศักยภาพ ในการดําเนินงาน
สรางกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืนตอไป  

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เห็นความสําคัญของประสบการณ และบทเรียน
จากการทํางาน ซ่ึงจะชวยสรางการเรียนรูเพ่ือยกระดับศักยภาพของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และพัฒนา
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสู เปาหมายได จึงจําเปนตองมีการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน เพ่ือปรับกระบวนทัศนและกรอบแนวคิด 
ใหเจาหนาท่ีไดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และสรางวิทยากรหลัก (Core.Team) เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยง  
ท่ีปรึกษาใหกับเจาหนาท่ีระดับจังหวัด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจกระบวนการถอดบทเรียน และแนวทาง     
ในการขยายผลการถอดบทเรียน 
  2. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินการถอดบทเรียน 
  3. เพ่ือสรางวิทยากรหลัก (Core Team) เรื่อง กระบวนการถอดบทเรยีน และการขยายผล
การถอดบทเรียน ระดับเขต และจังหวัด  
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3. บุคคลเปาหมาย  
  รวมท้ังสิ้น จํานวน 50 คน ประกอบดวย 

1. เจาหนาท่ีจากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จํานวน  9 คน 
2. เจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน  27 คน 
3. วิทยากร  จํานวน  10 คน 
4. ผูดําเนินการจัด จํานวน  4 คน 

4. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนินงาน 
  ระหวางวันท่ี 16 - 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
5. กิจกรรมและวิธีการ 
 

หัวขอวิชา เทคนิค/วิธีการ วิทยากร 
1. การสรางแรงบันดาลใจ บรรยาย โดย นายไพรัช  หวังดี ท่ีปรึกษา

กรมสงเสริมการเกษตร 
2. หลักการถอดบทเรียน บรรยาย  โดย วิทยากรจากกองวิจัยและ

พัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
3. เครื่องมือถอดบทเรียน บรรยาย และแบงกลุม

ฝกภาคปฏิบัต ิ
โดย วิทยากรจากกองวิจัยและ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

4. การเขียนเรื่องเลา จากการถอดบทเรียน บรรยาย และแบงกลุม

ฝกภาคปฏิบัต ิ
โดย นายวีรยุทธ  สมปาสัก 
เกษตรอําเภอโพธิ์ประทับชาง 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

5. การแชรประสบการณการทํางานถอด
บทเรียน 

แบงกลุมอภิปราย โดย นายจรัญ จุลพันธ นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท 

6. แบงกลุมอภิปราย “แผนการขยายผลการ
พัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด”  

แบงกลุมอภิปราย 
นําเสนอ 

โดย วิทยากรจากกองวิจัยและ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

 

6. ผูรับผิดชองโครงการ  
  กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

7. ผลผลิตของโครงการ (output)  
  1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานฯ ไดรับความรูความเขาใจ กระบวนการถอดบทเรียน         
และแนวทางในการขยายผลการถอดบทเรียน 
  2. ไดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร 

3. ไดทีมวิทยากรหลัก (Core Team) เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาใหกับเจาหนาท่ีระดับ 
จังหวัดในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการถอดบทเรียนของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร 

8. ผลลัพธของโครงการ Outcome 
  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร นําความรู
ท่ีไดจากการสัมมนาไปดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

__________________________________ 
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สวนที่ 2 ผลการสัมมนา 
 

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน 
ระหวางวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

************************************* 
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ในครั้งมีวัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจกระบวนการถอดบทเรียน และแนวทางในการขยายผลการ

ถอดบทเรียน 
2. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินการถอดบทเรียน 
3. เพ่ือสรางวิทยากรหลัก (Core Team) เรื่อง กระบวนการถอดบทเรียน และการขยายผลการถอด

บทเรียน ระดับเขต และจังหวัด  
จึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 5 กิจกรรม ประกอบดวย 

1. กิจกรรม “การสรางแรงบันดาลใจ”  
บรรยายพิเศษ หัวขอ “การสรางแรงบันดาลใจ”  โดย นายไพรัช หวังดี ท่ีปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร 

สําหรับหัวขอนี้เปนการบรรยาย เพ่ือกระตุนใหผูเขารวมคิดตาม และมีไฟในการนําเครื่องมือการถอด
บทเรียนไปใชในการพัฒนางานและพัฒนาคน มีเนื้อหา ดังนี้ 

การถอดบทเรียน คือ การถอดจากสิ่งท่ีเราทํา เพ่ือนทํา เครือขายทํา ซ่ึงตองคิดวาตองทําอยางไรใหคน
รุนใหมมองงานในเชิงอนาคตออก เนื่องจากบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรจะมีการเปลี่ยนแปลง คนเกาๆ จะ
เริ่มหายไป แตไมวาจะทํางานตําแหนงอะไร ใหทําหนาท่ีของตนเองอยางมีคุณคา และตองรูวา ทํางานยุงยาก
แตไมเกิดประโยชน และไมเกิดประโยชน คืออะไร ตองมีการวางเปาหมายและวิธีการถอดบทเรียนวาตองทํา
อยางไร โดย ศพก. มีเครือขาย โดยเครือขายท่ีดีตองมีเปาหมายรวม ทุกคนมีบทบาทหนาท่ี มีการจัดการ
ผลประโยชน มีการเรียนรู แลวนํามาสรุป บันทึกเปนองคความรู 

การถอดองคความรู เรื่อง Best Practice ซ่ึงเปนความรูจากงานวิจัยและเกษตรกร โดยการถอด
บทเรียนใหระวังคําวา “เลียนแบบ” ซ่ึงควรเปนคําวา “เรียนรู” นอกจากนี้ ความสําเร็จของการถอดบทเรียน
ตองมีทีมงาน เพ่ือรวมกันวางกรอบ ตั้งคําถาม บันทึกคําตอบ วิเคราะห และนํามาสรุปเปนเอกสารเพ่ือนํามาใช
ประโยชนตอไป  

 
ขอคิด 
 

“คนรุนเด็ก ตองมองการทํางานในอนาคตออก ทํายังไงใหถอดบทเรียนแลวมองอนาคตออก” 

 
“การถอดองคความรูกับการถอดบทเรียน คือเครื่องมือท่ีจะทําใหสมองเราโตข้ึน”  

และมันจําเปนตองใช เพราะเราไมสามารถสรางระบบคิดดวยตัวเราเองได ฉะนั้นใชตนแบบเปนตัวตอบใหได 
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2. กิจกรรม “สรางความรูความเขาใจในหลักการถอดบทเรียนและการใชเครื่องมือในการถอดบทเรียน” 

ในสวนนี้จะมีการเติมเต็มองคความรูใหผูเขารวมรูจักและไดฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในการถอดบทเรียน มี
ประเด็นและกิจกรรม ดังนี้ 

2.1) บรรยาย หัวขอ “หลักการถอดบทเรียน” โดย ผอ.ปริญญารัตน ภูศิริ  ผอ.กลุมวิจัยดานสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหผูเขารวมเขาใจวัตถุประสงคของการถอดบทเรียน และกระบวนการของการถอดบทเรียน มี
เนื้อหา ดังนี้ 

1) การไดมาซ่ึงความรู ความรูมาไดจาก 2 ทาง คือ 
- การวิจัย เริ่มดวยปญหา (Research Question) แลวก็หาวิธีท่ีจะขบใหแตก ทําความเขาใจ หรือ

วาแกปญหา/ตอบโจทย ก็เกิดความรูท่ีจะแกปญหาหรือตอบโจทยใหเขาใจข้ึน เราเรียกวา “การวิจัย” (Research) 
- การจัดการความรู (KM) เปนการสรางความรูจากเรื่องราวความสําเร็จ ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ทําความเขาใจกัน เอาทฤษฎีมาตีความสําเร็จ เพ่ือทําความเขาใจวาสําเร็จไดเพราะอะไร ? มีข้ันตอน 
ตาง ๆ อยางไร ? และในท่ีสุดก็เกิดความเขาใจ เกิดความรูข้ึนเปนการสรางความรูอีกทางหนึ่ง 

2) ทําไมตองถอดบทเรียน? 
การถอดบทเรียนเปนการการนําความรูท่ีตกผลึกหรือท่ีเรียกวา “ความรูฝงลึก” (Tacit 

knowledge) ท่ีอยูในงานนั้นมาใชประโยชน การท่ีจะนําความรูฝงลึกนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน เผื่อแผ
ผานประสบการณของเราหรือเจาของความรูซ่ึงเปนท่ีมาของการถอดบทเรียน (จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร, ๒๕๕๓) 

3) ความหมายการถอดบทเรียน 
ถอด  - เอาออก หลุดออก  
บทเรียน - บทสรุปท่ีอธิบายผลการทํางานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และปจจัยเง่ือนไขสําคัญท่ีทํา

ใหเกิดผลเชนนั้น  
การถอดบทเรียน - กระบวนการดึงความรูจากการทํางานดวยการอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน

ระหวางทํางาน และปจจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูสนใจนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ในการ
พัฒนาใหงานดีข้ึนกวาเดิม 

4) ประโยชนจากการถอดบทเรียน 
ไดจุดประกายความคิดใหผูอ่ืน พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองคกร เผยแพร ผานสื่อ/ชุดความรู 

และผูรวมกระบวนการถอดบทเรียน ไดเรียนรูรวมกัน ทํางานเปนทีม และปรับวิธีคิด/วิธีทํางานท่ีสรางสรรค 
5) จุดเนนกระบวนการถอดบทเรียน 

- เปนธรรมชาติ 
- มีทักษะ สิ่งแวดลอม และกัลยาณมิตรท่ีดี 
- ฟงอยางตั้งใจ 

6) รูปแบบการถอดบทเรียน 
- การเรียนรูจากบทเรียนท่ีดีหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
- การถอดบทเรียนแบบเลาเรื่อง (Storytelling) 
- การถอดบทเรียนหลังการทํางาน (After Action Review) 

7) ข้ันตอนการถอดบทเรียน 
- เตรียมการ โดย หาแรงบันดาลใจ ทีมงาน เปาหมาย คนตนแบบ ขอมูล และกําหนดประเด็นการ

ถอดบทเรียน 
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- เวทีถอดบทเรียน ประกอบดวย การแบงบทบาททีมงาน การสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง การตั้ง
คําถาม 

- สรุปขอมูล คือ การเขียนเรื่องเลาโดยใชเทคนิคการเขียน 
- การคืนขอมูล โดย ทวนสอบความถูกตอง และเหมาะสมของขอมูล 
- การนําไปใชประโยชน โดยเผยแพร และนาํมาใชในการพัฒนางาน พัฒนาคน 

8) การจัดเวทีถอดบทเรียน 
การจัดเวทีถอดบทเรียนใหประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ทําใหทีมงาน และผู

ถูกถอดบทเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากการถอดบทเรียน 
9) การตั้งคําถาม  

คําถามคือจุดเริ่มตนของการหาความรู การตั้งคําถามในการถอดบทเรียนเพ่ือใหไดความรูฝงลึก 
(Tacit Knowledge) ท่ีเกิดจากการปฏิบัติของคนตนแบบ สามารถใชแนวทางการกําหนดชุดคําถาม 4 ชุด คือ 

คําถามชุดท่ี 1 แรงบันดาลใจหรือทัศนคติอะไรท่ีทําไดอยางนี้ 
คําถามชุดท่ี 2 เปลี่ยนแรงบันดาลใจมาเปนเปาหมายอะไร 
คําถามชุดท่ี 3 เปลี่ยนเปาหมายเปนวิธีการอะไร 
คําถามชุดท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

ท้ังนี้ ควรถามใหตรงประเด็น ถามอยางม่ันใจ ใชภาษาชัดเจน กะทัดรัด เตรียมคําถามลวงหนา  
ถามกระตุน ไมควร ถามสอดแทรก ไมถูกกาลเทศะ มุงแตจะเอาคําตอบอยางเดียว ถามลองภูมิ 

ถามวกวน ถามบีบค้ัน 
7 คําถามถอดบทเรียน 

1. ท่ีผานมาเราและทีมงานกําหนดเปาหมายของงานไวอยางไร 
2. ท่ีผานมามีผลสําเร็จอะไรบาง ท่ีมีคุณคาแสดงถึงตัวตนของเราและทีมงาน 
3. อะไรคืออุปสรรคท่ีกีดขวางเราและทีมงานในการบรรลุเปาหมาย 
4. อะไรคือวิธีการท่ีดีเลิศท่ีทีมงานไดทําข้ึนใหบรรลุเปาหมาย 
5. อะไรคือวิธีการท่ีเราคิดไมถึง (ยอดเยี่ยม/สรางสรรค) ท่ีทําใหบรรลุเปาหมาย 
6. ตอไปนี้เราและทีมงานจะกําหนดเปาหมายอยางไร 
7. ตอไปนี้เราและทีมงานจะกําหนดวิธีการใหบรรลุเปาหมายอยางไร 

10) ใครทําอะไรในวงถอดบทเรียน 
- Fa : สรางบรรยากาศในการถอดบทเรียน ถามตามประเด็นท่ีไดจัดเตรียมมา และกระตุนให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ผูรู : เลาประสบการณ 
- จดละเอียด : บันทึกขอมูลอยางละเอียด และสอบถามเพ่ิมเติมเม่ือไมเขาใจประเด็น 
- บันทึกภาพ : บันทึกภาพ บันทึกเสียง และสังเกต 
- Mapper : จับประเด็นโดยใช Mind map 

11) การบันทึกบทเรียน 
11.1) การเตรียมตัวกอนบันทึกบทเรียน 

- ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน 
- ศึกษารายละเอียดกรอบแนวคิด ข้ันตอนการถอดบทเรียน และประเด็นคําถามท่ีใชในการ

ถอดบทเรียน 
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- จัดเตรียมอุปกรณในการบันทึกการถอดบทเรียน  
- เตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ 

11.2) การบันทึกขอมูล 
- ขอมูลข้ันตอนและวิธีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน  
- ขอมูลการเลาเรื่อง การวิเคราะห และการอภิปรายของผูรวมถอดบทเรียน 
- ขอมูลบรรยากาศระหวางการถอดบทเรียน 

11.3) การสรุปบทเรียน สรุปในประเด็นดังนี้ 
- ฐานความคิดความเชื่อ 
- กระบวนการทํางาน 
- เทคนิควิธีการ กลยุทธตางๆ  
- ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  
- ปจจัยเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

12) การสกัดขุมความรู 
- เนื้อเรื่องยอ (กรณีตัวอยางประสบการณความสําเร็จ) ใหเขียนเลาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง จาก

การทํางานวา มีปญหาอะไร ใชวิธีใดแกปญหา ผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร มีความรูสึกอยางไร และไดเรียนรูอะไร
จากการแกปญหานั้น 

- ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยท่ีทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จใหเขียน
วิธีแกปญหาตามข้ันตอนท่ีไดฟงจากเรื่องเลา โดยเขียนเรียงลําดับข้ันตอนนั้นเปนขอๆ เขียนใหไดจํานวนขอมาก
ท่ีสุด เทาท่ีจะจับประเด็นได 

- แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักท่ีทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ 
ซ่ึงสรุปมาจากขุมความรู เขียนสรุปวิธีการแกปญหา โดยยุบรวมขุมความรูขอท่ีคลายกัน ใหรวมอยูในขอ
เดียวกัน แลวใชภาษาเขียนใหครอบคลุมเนื้อหาของทุกขอ ท่ีนํามายุบรวมกัน โดยเขียนเปนขอความสั้นๆ งายๆ 
เชน ผูกเปนคําคลองจอง หรือใชอักษรคํายอ หรือแบบอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

- กลยุทธท่ีใชในการแกปญหา (Tactics)  ตั้งชื่อกลยุทธท่ีใชในการทํางานแลวประสบความสําเร็จ 
อาจจะตั้งชื่อกลยุทธ โดยอางอิงกับสุภาษิตคําพังเพยของไทย เชน “น้ําเย็นปลาตาย” หรือคิดชื่อกลยุทธข้ึนเอง
ก็ได ตามท่ีเห็นวาเหมาะสม   

- กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการทํางาน (Theory) ใหศึกษาคนควาจากแหลงความรู
ตาง ๆ เชน เอกสารตํารา Internet หรือตัวบุคคล เพ่ือตรวจสอบวาวิธีการทํางานในเรื่องเลา มีความสอดคลอง 
หรือตรงกับแนวคิดทฤษฎีใด แลวนําชื่อทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของทฤษฎีนั้นมาเขียนสรุปโดยยอ 

13) การคืนขอมูลการถอดบทเรียน 
- หลังจากเขียน “เรื่องเลาเราพลัง” ออกมาเปนรางท่ีคิดวาสมบูรณท่ีสุดแลว นําเนื้อหาท้ังหมด

กลับไปคืนใหกับผูรูท่ีเราไปถอดบทเรียน 
- การคืนขอมูล ใชวิธีจัดเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเล็กๆ โดยมีผูถอดบทเรียนเปนผูนําเสนอ

เนื้อหาตามเรื่องเลาท่ีไดรางแลว และมีผูรูเปนผูใหความเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
- การทําเชนนี้จะชวยใหม่ันใจไดวา“เรื่องเลาเราพลัง” ท่ีเราจะนําไปเผยแพรสูสาธารณะตอไป

ถูกตองไมผิดเพ้ียนไปจากของจริง 
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14) การประยุกตใชความรูจากการถอดบทเรียนสูการปฏิบัติจริง 
จุดมุงหมายของการจัดการความรู คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแสวงหา “นวัตกรรม” ในการ

แกปญหาและพัฒนางาน โดยทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน แลวสรุป
บทเรียนวาไดผลเปนอยางไร 

15) การประยุกตตอยอดบทเรียน 
บทเรียนท่ีถอดไดตองสรุปใหเห็นอยางนอย 2 ประเด็น  

- อะไรคือสิ่งท่ีดีอยูแลวและควรทําตอไปเพ่ือกลับไปวางแผนพัฒนา ลงมือทํา แลวตามดวย
การวิจัยใหกาวหนาตอเนื่องเปน D&R (Development & Research)  

- อะไรคือสิ่งท่ียังบกพรองเปนจุดออน และควรจะปรับปรุงอยางไร มีความรูพอท่ีจะปรับปรุง
หรือไม ถาไม ควรทําวิจัยเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงเปนการวิจัยแลวพัฒนาแบบ R&D (Research & 
Development) 

ท้ังนี้ D&R และ R&D ควรเปนการวิจัยแบบ PAR (Participatory Action Research) ท่ีเนน
กระบวนการเรียนรูของผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด1) การตั้งคําถาม  

- อธิบายหลักคิดในการตั้งคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน (3H) และ 7 คําถามถอดบทเรียน 
- ผูเขารวมจับคู คิดประเด็นคําถามในประเด็น “ความภูมิใจในชีวิตคือเรื่องอะไร” แลวผลัดกันถาม 

2.2) บรรยายและฝกปฏิบัติ หัวขอ “เครื่องมือในการถอดบทเรียน” โดย ทีมงานกองวิจัยและพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร 

เปนการเติมเต็มองคความรู และฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการถอดบทเรียน ดังนี้ 
1) การตั้งคําถาม  

ภาคบรรยาย การถามเพ่ือถอดบทเรียน  
- ผูถามท่ีดีควรจับประเด็นได มีสติ สมาธิ จดจอกับผูตอบ มีความรูพ้ืนฐานในเรื่องนั้น สังเกต

ประเด็นคําถามจากคนท่ีถามเกงๆ และฝกฝนบอยๆ 
- หลักคิด 3H ประกอบดวย Heart (แรงบันดาลใจ/ทัศนคติ) Head (เปลี่ยนแรงบันดาลใจมา

เปนเปาหมาย) และ Hand (เปลี่ยนเปาหมายมาสูวิธีการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคฝกปฏิบัติ วิทยากรใหผูเขารวมสัมมนาจับคู คิดประเด็นคําถามในประเด็น “ความภูมิใจใน
ชีวิตคือเรื่องอะไร” แลวผลัดกันถาม 
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2) การจับประเด็น  
ภาคบรรยาย - อธิบายหลักเบื้องตนในการจับประเด็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคฝกปฏิบัติ  
- เปดเพลง ใหผูเขารวมวาดภาพเนื้อหาท่ีไดฟงจากเพลง (รายบุคคล) 
- เปดคลิป ใหแตละกลุมชวยกันจับประเด็น 

3) Mind map  
ภาคบรรยาย - อธิบายหลักการเขียน Mind map 
1) สวนประกอบ Mind Map 

“แกนกลาง” 
 ประเด็นหลัก ใจความหลัก ใจความสําคัญของเรื่อง 
   “ก่ิงแกว” 
 ประเด็นรอง ทําหนาท่ีขยายความประเด็นหลัก 
   “ก่ิงกอย” 
 ประเด็นยอย ทําหนาท่ีขยายความประเด็นรอง 

2) 6 หลักการทํา Mind Map 
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3) สิ่งท่ีตองคํานึงถึงเวลาเขียน Mind map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคฝกปฏิบัติ 

- เปดคลิปใหแตละคน เขียน Mind map เนื้อหาจากคลิป 
4) Facilitator  

ภาคบรรยาย 
- อธิบายหลักการเปน Fa และแชรประสบการณการเปน Fa 

ภาคฝกปฏิบัติ 
- ฝกปฏิบัติ (Role Play) โดยใหสมาชิกในกลุมรวมกันกําหนดประเด็นการถอดบทเรียน และ

เลือกผูถูกถอดบทเรียน สวนสมาชิกท่ีเหลือใหแบงบทบาทเพ่ือดําเนินการถอดบทเรียน 
- ขอมูลท่ีไดจากการถอดบทเรียนจะนําไปฝกเขียนในวันรุงข้ึน โดยจะเปนเขียนรายบุคคล 

 
3. กิจกรรม “การเขียนเรื่องเลาจากการถอดบทเรียน และการนําไปใชประโยชนในงานสงเสริม
การเกษตร” โดย นายวีรยุทธ สมปาสัก กษอ.โพธิ์ประทับชาง สนง.กษจ.พิจิตร 

สําหรับกิจกรรมนี้ เปนการเติมเต็มใหผูเขารวมไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของการถอดบทเรียน และฝกทักษะ
การเขียนจากสิ่งท่ีไดจากการไปถอดบทเรียน มีเนื้อหา ดังนี้ 

3.1 ภาคบรรยาย 
การเขียน หมายถึง การถายทอดประสบการณ  ความรู ออกมาเปนตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายให

บุคคลอ่ืนๆ  
กระบวนทัศน  หมายถึง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วธิีใหคุณคา ซ่ึงตั้งอยูบนฐานการมองโลกความเปนจริง

แบบหนึ่ง บางคนแปลวา ทัศนะแมบท เพราะเปนทัศนะพ้ืนฐานท่ีเปนตัวกําหนดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคา
และวิถีชีวิตท้ังหมดของผูคน 

เครื่องมือท่ีใชในการแลกเปล่ียนเรียนรู ประกอบดวย 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) 
- การศึกษาดูงาน (Study tour) 
- การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) 
- การเรียนรูรวมกันหลังงานสําเร็จ (Retrospect) 
- เรื่องเลาเราพลัง (Springboard Storytelling) 
- การคนหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก(Appreciative Inquiring) 
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- เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) 
- เพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) 
- การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
- มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
- การสอนงาน (Coaching) 
- การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
- ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum) 
- บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning) 
- เวทีกลุมเฉพาะ (Focus Group) 

ความรูท่ีใชในงานสงเสริมการเกษตร ประกอบดวย เทคโนโลยีการผลิตพืช ฯลฯ (การเพ่ิมผลผลิต 
โรค-แมลง) และเทคนิค/วิชาสงเสริมการเกษตร (การทํางานกับคนใหเกิดการเรียนรู) โดยพฤติกรรม=ความรู+
ทัศนคติ+ทักษะ 

6 เทคนิคการตั้งคําถามคุณภาพ ไดแก 1) คุนเคย 2) คนลึก 3) คิดบวก 4) คุมเกมส 5) คลอย
ตาม และ 6) คิดไดดวยตัวเอง (การโคช) 

หลักการเขียน ประกอบดวย  
- การเรียงลําดับของการนําเสนอเนื้อความ 
- ความราบรื่นของการนําเสนอ 
- การสื่อความหมายท่ีชัดเจน กระชับ  

องคประกอบของการเขียน 
- เหตุการณ (Event) 
- ตัวละคร หรือบุคคล (Character) 
- ฉาก หรือสถานท่ี (Setting) 
- ความสัมพันธในแงเวลา (Temporal Relations) 
- ความสัมพันธในแงของเหตุและผล (Causal Relations) 
- ความคิดหลัก (Theme) 

เครื่องมือชวยในการคิด ไดแก เครื่องมือจัดเก็บขอมูล เครื่องมือวิเคราะหขอมูล และเครื่องมือใน
การนําเสนอ สวนเครื่องมือท่ีใชชวยในการคิด ประกอบดวย แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ผังกางปลา 
(Fishbone Diagram) ตนไมปญหา (Problem Tree) วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT 
Analysis) ภูเขาน้ําแข็ง Iceberg  4 ระดับ ฯลฯ 

วิธีคิดกระบวนระบบ หรือ systems thinking มี 4 ระดับ ไดแก ระดับปรากฏการณหรือ
เหตุการณระดับแนวโนมและแบบแผน ระดับโครงสราง และระดับภาพจําลองความคิด 
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3.2 ภาคปฏิบัต ิ
วิทยากรใหผูเขารวมสัมมนาฟงเรื่องเลา “ฉันจะเปนนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ” แลวจับ

ประเด็น 
 

การเขียนเพ่ือถายทอดประสบการณ 
ในงานสงเสริมการเกษตร 

การเขียนเพ่ือถายทอดความรู 
ในงานสงเสริมการเกษตร 

หลักการ เทคนิค หลักการ เทคนิค 
- การเก็บขอมูลกอนการ
เขียน 
- การเลือกหัวขอเรื่อง 
หรือการตั้งชื่อเรื่อง 
- การวางโครงเรื่อง 
- การลงมือเขียน (สวน
นํา สวนเนื้อหา สวนสรุป) 
- เขียนเลาความเปนจริง/
อางอิงท่ีมา 
- เนื้อหามีความเชื่อมโยง
กันในแตละยอหนา 
(<20บรรทัด) 
- เขียนงายๆ ใชคํางายๆ 
และเขียนใหถูก 
- ประโยคกระชับ ไม
กํากวม 
- การอานเพ่ือทบทวน
และตรวจสอบความ
ถูกตอง 

- ตั้งชื่อทีหลัง (ก็ได) 
- เขียนตามสไตลของ
ตัวเอง 
- ใชภาพเลาเรื่อง/จิตนา
การ 
- ใชการบันทึกเสียงแลว
ถอดเทปเพ่ือเขียน 
- ลงมือเขียนทันที 
- ไมจําเปนวาจะตอง
เขียนจบภายในครั้งเดียว 
- อยากังวลวาจะเขียน
ไมได 
- เขียนแลวใหคนอ่ืนอาน 
- เก็บงานเขียนไวระยะ
หนึ่งกอนเผยแพร 

- ตองมีจุดมุงหมายท่ี
ชัดเจน 
- การตั้งชื่อความรูหรือ
หัวขอท่ีเหมาะสม 
- มีโครงเรื่องท่ีดี 
- มีท่ีมาของการปฏิบัติ 
หรือการคนพบความรู 
- มีความสมบูรณของ
เนื้อหา 
- เขียนใหเห็นภาพ หรือ
ใชรูปภาพประกอบการ
อธิบาย 
- ใชคํางายๆ 
- มีขอเสนอแนะ หรือ
ขอคิดเห็นในการนํา
ความรูไปใช 
- การอางอิงท่ีมาของ
ขอมูลหรือบุคคลท่ีเปน
เจาของความรู 

- การจับประเด็น 
- การตามประเด็น  
- จดดีกวาจํา 
- เขียนโครงรางเปน
แผนผังความเชื่อมโยง/
การสรางโมเดล 
- ใหภาพเลาเรื่อง 
- ใชแบบบันทึกความรู
สําเร็จรูป 
- ใชตัวชวย (พัฒนา
เทคนิคเฉพาะของตนเอง) 

 
4. กิจกรรม “การแชรประสบการณการทํางานถอดบทเรียน” โดย นายจรัญ จุลพันธ นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการพิเศษ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 

เปนเวทีอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานถอดบทเรียน โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน 
ดังนี้ 

• การเตรียมทีมงาน (เลือกใครใหทําหนาท่ีอะไร เพราะอะไร) 
• การกําหนดเปาหมายการถอดบทเรียน 
• การสื่อสารเปาหมายใหทีม เพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการ 

ผลท่ีไดจากเวทีแลกเปล่ียน 
การเตรียมการ โดยดูเปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตร วาตองการอะไรจากการถอดบทเรียน ใน

แตละปกรมจะกําหนดไมเหมือนกัน  
- ป 2560 กรมฯ ตองการ แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก.  
- ป 2561 กรมฯ ตองการ องคความรูจากเกษตรกรตนแบบ และการขับเคลื่อนของเจาหนาท่ี 
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และตัวเองก็ตั้งเปาหมายวา ภายใน 2 ป จะตองไปใหครบ 78 ศพก. ของเขต 1 เพ่ือจะไดรูวา แตละ 
ศพก.อยูท่ีไหน อยางไร และเก็บเปนขอมูล เชน  

• ป 2560 ถอด ศพก.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  เดนในเรื่องภาคีเครือขาย 
• ป 2561 ถอด ศพก.บางกรวย จ.นนทบุรี เดนในเรื่องอนุรักษพันธุทุเรียน เกษตรกรตนแบบ

เปน YSF เกษตรตําบลมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน เกษตรกรมีฐานะ จึงเลือกถอดประเด็น “เกษตรตําบลกับ
การสงเสริมในชุมชนเมือง” มีการใหความรวมมือกับกิจกรรมของกรมได 

การคิดประเด็น โดยใชเวทีระบบสงเสริมการเกษตร เชน การประชุมของเขต 1 ผอ.ไพศาล ใหขอคิด
แลวตั้งทีมงาน (ไมใชคณะทํางาน) โดยใชทีมงาน KM รวมกับกลุมวิชาการไปถอดบทเรียน  

ถอด 2 คน(เกษตรกรตนแบบและเจาหนาท่ี) ก็ตั้งทีมงาน 2 ทีม แตละทีม ประกอบดวย  
 1. Fa  
 2. ผูชวย Fa ชวยเก็บประเด็น 
 3. จดละเอียด จดรายละเอียดท้ังหมด 
 4. Mind map 
 5. ทีมกลุมยุทธศาสตร ชวยในการประชาสัมพันธ ถายภาพ 
ในป 2560 เตรียมทีม ไป 3 ทีม  
 1. เกษตรกรตนแบบ 
 2. ภาคีเครือขาย 
 3. คณะกรรมการและเกษตรกรท่ีไดรับบริการ 
หลักคิดในการทํางาน ตั้งเปาหมายในการทํางาน 
ปญหาในการเตรียมการ ทีมใหญจะเรียกประชุมยาก ฉะนั้นในฐานะผูรับผิดชอบ จะตองวางแผน 

แลวนัดประชุม เตรียมประเด็นท้ังหมด 
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

- ประสานงานกับเกษตรกรตนแบบ นัดวัน เวลา สถานท่ี และแจงประเด็น 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ี   
- ไมนัดผูบริหาร เพ่ือใหเวทีเปนกันเอง ไมเกร็ง  
- ในเวที จะเริ่มดวยการชี้แจงวัตถุประสงค ดําเนินการถอดบทเรียน ซ่ึงในบางครั้งอาจเกิดปญหา 

เชน เครื่องบันทึกเสียงมีปญหา ก็แกไขโดยใชมือถือบันทึกเสียง 
การสรุปผล และการเขียน จะใหนองท่ีจดละเอียด และท่ีแกะเทปแกะทุกคํา แลวมาอานและดู Mind 

map แลวมาเขียนจากท่ีเราอาน  เขียนตาม Mind map และกรอบท่ีตั้งไว บทนําเปนขอมูลพ้ืนฐาน 
สถานการณจริง  

จะนั่งเขียนๆๆๆ ถาตันแลว จะไปทํางานอ่ืนกอน แลวกลับมาเขียนใหม และเม่ือเขียนเสร็จ จะสงท้ัง
file ใหทีมงานอานแลวแกไข จากนั้นจะสงใหเจาของเรื่องอาน แลวจึงเชิญทุกคนท่ีเก่ียวของ ชวยกันดูแลวจึง
ทําบันทึกเสนอ ผอ.เขต สรุปสงกรม 

เทคนิคการเขียน 
- จะศึกษาจากบทความอ่ืนๆ   
- นึกอะไรไดจะตองรีบจด  
- อานหนังสือใหมาก ดูแนวทางเขียนของแตละทาน 
- กําหนดกรอบใหชัดเจน  
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- เขียนเสร็จแลวมาตั้งชื่อเรื่องทีหลัง 
ทีมงาน รวมอุดมคติ สนใจรวม ชวยกันทํางานภายในเขต 

- เปนการฝกพัฒนาตนเองในเรื่องการเขียน นองๆ จะไดเรียนรู เชน การฝกเขียน ฝกสรุปประเด็น 
พ่ีกุงจะดูภาพรวม องคประกอบควรเปนอยางใด 

ซ่ึงเปนการ “พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาทีมงาน” 
 
ขอคิด 

ถาเราไมเริ่ม เราก็ไมเปน 
ถาเราเริ่ม จะไดศึกษา 

ไมมีอะไรท่ีทําไมได ถึงแมเราจะไมเกง แตถาไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ อะไรเราก็ทําได 
 
 

5. กิจกรรมแบงกลุมอภิปราย หัวขอ “แผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและจังหวัด” 
ผลจากการอภิปรายกลุม Core team ของแตเขตไดรวมกันกําหนดแผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอด

บทเรียนระดับเขตและจังหวัด โดยแบงเปน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1) เขตสราง Core team ระดับเขต  

1.1) Core team ระดับเขต ประกอบดวย Core team และคณะทํางาน KM ของเขต 
1.2) ใชเวทีประชุมเชื่อมโยง ศพก. + แปลงใหญ ในการเตรียมความพรอมในการขยายผลการพัฒนา

ทีมถอดบทเรียนระดับเขต เพ่ือสรางความเขาใจ และหาแนวทางขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขต
และจังหวัด 

1.3) จัดทําคําสั่งทีมระดับเขต 
2) เขตขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขต ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร 

2.1) เขตดําเนินการ 
- จัดเวทีขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขต เพ่ือพัฒนาทีมถอดบทเรียนของจังหวัด

ภายใตเขตท่ีไมไดเขารวมเปน Core team ระดับเขต  
- หลักสูตรเนนประเด็นการถอดบทเรียนและการสรางทีมงาน 

2.2) จังหวัดดําเนินการ 
- ขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด  
- โดยใชเวที PW/DW/ศพก. ระดับจังหวัด 
- ใชวิธีการเปน Coach ใหทีมอําเภอ 

3) ดําเนินการถอดบทเรียน 
3.1) เขตดําเนินการ 

- คัดเลือก ศพก. เพ่ือถอดบทเรียนระดับเขต 
- จัดทําแนวทางการดําเนินงานและกรอบการถอดบทเรียนแจงจังหวัด 
- ดําเนินการถอดบทเรียน ศพก. ท่ีคัดเลือกไว 

3.2) จังหวัดดําเนินการ คัดเลือก ศพก. เพ่ือถอดบทเรียนระดับจังหวัด 
- คัดเลือก ศพก. เพ่ือถอดบทเรียนระดับจังหวัด 
- ดําเนินการถอดบทเรียน ศพก. ท่ีคัดเลือกไว 
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4) สรุปบทเรียนและนําเสนอผลการถอดบทเรียน ศพก. ระดับเขต และจังหวัด  
4.1) เขตและจังหวัด นําเสนอผลการถอดบทเรียนในเวทีประชุม ศพก.และแปลงใหญ ระดับเขต 

และเวที RW ครั้งท่ี 2/2562 ของเขต  
4.2) จัดสงรูปเลมใหกรมสงเสริมการเกษตร 

 
************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
1. กิจกรรม “การสรางแรงบันดาลใจ”  
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2. กิจกรรม “สรางความรูความเขาใจในหลักการถอดบทเรียนและการใชเครื่องมือในการถอดบทเรียน” 
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3. กิจกรรม “การเขียนเรื่องเลาจากการถอดบทเรียน และการนําไปใชประโยชนในงานสงเสริม 
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4. กิจกรรม “การแชรประสบการณการทํางานถอดบทเรียน” 
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5. กิจกรรมแบงกลุมอภิปราย หัวขอ “แผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและจังหวัด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************************** 
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กําหนดการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน 

วันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

**************************** 
 

วันที่ 16 มกราคม 2562 
15:00 – 16:00 น. ลงทะเบียน 
16:00 - 18:00 น. ชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดการสัมมนา 

โดย  นายวุฒนิัย  ยุวนานนท  ผอ.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
วันที่ 17 มกราคม 2562 
08:30 - 09:00 น. พิธีเปดการสัมมนา และมอบนโยบายการดาํเนินงาน 

โดย  นายสาํราญ  สาราบรรณ   อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
09:00 - 10:00 น. บรรยาย เร่ือง “การสรางแรงบนัดาลใจ” 

โดย นายไพรัช  หวังดี ที่ปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร 
10:00 – 10:30 น.  รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10:30 – 12:00 น. บรรยาย เร่ือง “หลักการถอดบทเรียน”  

โดย วิทยากรจากกองวิจยัและพฒันางานสงเสริมการเกษตร 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 13:30 น. ชี้แจงเปาหมายการถอดบทเรียนป 2562 

โดย วิทยากรจากกองวิจยัและพฒันางานสงเสริมการเกษตร 
13:30 – 14:30 น. บรรยาย เร่ือง “เคร่ืองมือถอดบทเรียน (หลักการ)” 

โดย วิทยากรจากกองวิจยัและพฒันางานสงเสริมการเกษตร 
14:30 – 15:00 น.  รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
15:00 – 17:00 น. แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ “เคร่ืองมือถอดบทเรียน (ฝกปฏิบัติ)” 

โดย วิทยากรจากกองวิจยัและพฒันางานสงเสริมการเกษตร 
วันที่ 18 มกราคม 2562 
09:00 - 10:00 น. แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ “การเขียนเร่ืองเลา จากการถอดบทเรียน”  

โดย นายวีรยุทธ  สมปาสัก  กษอ.โพธิ์ประทับชาง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
10:00 – 10:30 น.  รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10:30 – 12:00 น. แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ “การเขียนเร่ืองเลา จากการถอดบทเรียน” (ตอ) 

โดย นายวีรยุทธ  สมปาสัก  กษอ.โพธิ์ประทับชาง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 14:00 น. แบงกลุมอภิปราย “การแชรประสบการณการทาํงานถอดบทเรียน” 

โดย นายจรัญ จุลพนัธ นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน
สงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

14:00 – 14:30 น.  รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14:30 – 16:00 น. แบงกลุมอภิปราย “แผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด”  

โดย วิทยากรจากกองวิจยัและพฒันางานสงเสริมการเกษตร 
16:00 – 16:30 น. นําเสนอผลการแบงกลุมอภิปราย 
16.30 – 17:00 น. สรุปผลการสัมมนา ซัก-ถาม พิธปีดการสัมมนา เดินทางกลบั 
*หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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รายช่ือคณะผูจัดทํา 
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน 

ปงบประมาณ 2562  
 

ท่ีปรึกษา  
 

นายไพรชั หวังดี     ท่ีปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร  
นายวุฒินัย ยุวนานนท    ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  
 
เรียบเรียงและจัดทําโดย  
 

นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร  
นางสาวสรอยเพชร ตันติรัตนานนท  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก    นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
นายนฤดม สุริยตัน    นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
นางวิจิตรา เชาวะเจริญ    นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
นางศิรินทิพย สุขเกษม    นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
นายพยุงศักดิ์ ยกสาน    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
นางสาวนันทินี ทองคงเหยา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
นายจิตตพล บุษบรรณ    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  
นางวริษฐา ขยายศรี    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร  
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  

กรมสงเสริมการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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