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คัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจําปี 2554
การคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
กําลังจะเริ่มขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม – วันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยสํานักส่งเสริมและพํฒนา
การเกษตรเขตทําหน้าที่พจิ ารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับจังหวัด และคณะทํางานตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานฯ ทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับกอง/สํานัก/เขต
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ ได้มีมติที่ประชุมโดย
เห็นชอบร่วมกันให้มีการดําเนินการเพื่อ “คัดเลือกผลงานการจัดการความรู้” ของหน่วยงานย่อยทั้งใน
ระดับจังหวัดและในระดับส่วนกลาง รวม 7 หน่วยงาน พร้อมทั้งให้มกี ารนําเสนอ แลกเปลีย่ นผลงาน
ดังกล่าวในเวทีวิชาการ ตลอดจนมีการรับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ด้วย ทั้งนีก้ เ็ พื่อเสริมสร้าง
ขวัญกําลังใจ และการขับเคลื่อน KM สู่การทํางานของเจ้าหน้าทีก่ ับเกษตรกร รวมทัง้ เป็นการค้นหาและ
จัดเก็บ Best Practice ไว้ในคลังความรู้ขององค์กรของแต่ละรอบปี ดังนัน้ จึงได้กําหนดกรอบเนื้อหา
รวม 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการพัฒนางาน ส่วนหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ตอบสนองต่อเป้าหมาย ผลงานตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/ภารกิจ ใช้ KM แล้วทําให้งานดีขึ้น และเกิดองค์ความรูใ้ หม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนรายละเอียดติดตามได้ใน htt://km.doae.go.th หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ระดับเขต 6 เขต และ 0-2579-9524 (กองวิจัยฯ)

ไดอะไรจาก KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554
การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ได้เริ่มกระบวนการจาก ผอ.สุกัญญา
อธิปอนันต์ (ประธานคณะทํางานการบริหารองค์ความรู้) กล่าวทักทายและเล่าถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและผลที่
ต้องการให้เกิดขึ้นจากการจัดเวทีในครั้งนี้ หลังจากนั้น ผอ.บุญรัตน์ สุขมาก ได้นําเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ Mind map คืออะไร โดยเป็นเครื่องมือที่
จะช่วยให้เราคิดและเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมเวทีได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเขียน Mind Map จากตัวอย่าง Mind Map
ที่สมบูรณ์แบบ มีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันระดมความคิด แล้วนํามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่วนหลักเกณฑ์การเขียน Mind Map โดย
คุณภัคกัญญา โสมภีร์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดวางกระดาษ การวาดภาพ การกําหนดประเด็นหัวเรื่อง การแตกประเด็นย่อยเป็นกิ่งก้านสาขา การ
ตกแต่งเส้นและกรอบเนื้อหาข้อมูล และอื่น ๆ
หลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติกันอย่างสนุกสนานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เมื่อเสร็จแล้วก็จัดให้มีการนําเสนอ
ผลงานของตนเอง เช่น Mind map เชิญชวนไปเที่ยวกรุงเทพกันมั๊ย, Mind map พาไปเที่ยวเชียงใหม่ (สัมมนากอง), Mind map เที่ยวทะเลใต้
ใน 7 วัน และ Mind map การเลือกผู้ชาย เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการเสริมเคล็ดลับในการเขียน Mind Map โดย
ผอ.สําราญ สาราบรรณ์ โดยเน้นให้ฝึกเขียนบ่อย ๆ แล้วจะเกิดความชํานาญ ส่วนการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เขียนเพื่อเผยแพร่ โดย คุณมนัส เสียงก้อง ซึ่งบรรยากาศในเวที KM สัญจร ครั้งนี้จะมีความเป็นกันเองค่อนข้างมาก
แต่ละคนได้ฝึกเขียน Mind Map กันอย่างตั้งใจ ซึ่งกองวิจัยฯ ได้มอบ CD “สุดยอดวิธีจํา ด้วยเทคนิค Mind Map”
ให้เป็นรางวัลกับผู้เข้าร่วมเวทีด้วย...

ภัคกัญญา โสมภีร์ เขียน
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ลานแลกเปลี่ยน...

เสวนา KM ความก้าวหน้าในการรายงานผลงาน KM ของกอง/
สํานัก/เขตและจังหวัด รอบ ๙ เดือนของปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีกําหนดแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ จึงขอความร่วมมือจากทุก ๆ หน่วยงาน
ช่วยดําเนินงานจัดส่งเอกสารและบันทึกใน KM Online ให้ด้วยค่ะ
คัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ปี’๕๔ จากเวทีประชุม
คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้
เห็นชอบร่วมกันว่า ให้มีการคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ในปี 2554
โดยเขตเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับจังหวัด 1 จังหวัด/เขต
และกรมฯ พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานส่วนกลาง (กอง/สํานัก/เขต) 1
หน่วยงาน ถ้าท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ htt://
km.doae.go.th ครับ
ควันหลง RW๒ การจัดเวที RW๒ ของเขต ๖ เขต ก็ได้เสร็จสิ้น
ลงแล้ว โดยเขต ๔ จ.ขอนแก่น ได้ปิดเวที RW๒ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแก่นอินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ในการจัดเวทีดังกล่าวได้สร้างความตื่นตาตื่นใจโดยนิมนต์พระนักเทศน์
มาบรรยายพิเศษให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม/
คุณธรรมในการทํางานให้กับพวกเราเอง บรรยากาศสนุกมาก ๆ ค่ะ
ความเคลื่อนไหวของ KM จากการท่อง Facebook จะเห็น
ได้ว่า ในขณะนี้มีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกและใช้บริการกันจํานวนมาก และมีบางหน่วยงานในกรมฯ ได้
ยกระดับ Facebook เป็นขององค์กรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นลาน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวให้กับ
หน่วยงานตนเอง เช่น Facebook เกษตรสุพันบุรี, Facebook KM
ของเขต 4 ขอนแก่น และ Facebook กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น จึงเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของงาน KM ที่
กําลังเชื่อมโยงและยกระดับเป็น “ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านเวที
ออนไลน์ (Facebook KM องค์กร)” ของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ.

ตั๊กแตนตําขาว

วิจัยในงานประจํา R2R2R...คิดให้เป็นวงกลม
หลายๆ ท่านคงเคยทราบเกี่ยวกับการวิจัยในงานประจํา
Routine-to-Research หรือ R2R (หน่วยงานต่างๆ ก็กําลังฮิตติดลม
บน) ผมก็ไม่ใช่ผู้รู้หรือเชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับเจ้า R2R มากนัก
เพียงแต่มีมุมมองที่จะมาแลกเปลี่ยนตามประสาคนชอบคิดชอบ
เขียน… ผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้และรวบรวมไว้ใน หนังสือสอน
งานผ่านบล็อก ซึ่งขอคัดเอาเนื้อหาย่อๆ ตามความเข้าใจในตอน
สรุปว่า
“...หากเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ คิดงานส่งเสริมพัฒนาในพื้นที่
โดยการนําเครื่องมือการวิจัยมาใช้ทํางาน -วิจัย -ทํางาน -วิจัย... (R 2
R 2 R ) หมุนวนงานประจํากับงานวิจัยควบคู่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆ เรา
ก็จะทํางานอย่างมีความสุข มีงาน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม งานที่มีอยู่
ในรูปแบบเดิมก็จะไม่น่าเบื่อ โครงการ/กิจกรรมสําเร็จรูปต่างๆ ก็
สามารถนําลงสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพราะเราได้ศึกษาพื้นที่และ
ข้อมูล รู้เหตุผล ความจําเป็นเร่งด่วนและแนวทางพัฒนาในบาง
ประเด็นของปัญหาไว้บ้างแล้วนั่นเอง” (ที่มา http://portal.in.th/
famertoblog/pages/13459/)
ประเด็นที่อยากจะนํามาแลกเปลี่ยนอยู่ที่ว่า ผมไม่ได้ใช้คําว่า
R2R แต่ใช้ R2R2R แทน ซึ่งโดยนัยนั้น หมายถึงการคิดให้เป็นวงกลม
เมื่อทํางาน แล้ววิจัยควบคู่กันไปแล้ว หลังจากนั้นก็นําผลการวิจัย
กลับ มาพั ฒ นางานที่ ทํ าอยู่ วนซ้ํ า ไปเรื่ อยๆ จนกว่ าจะทํ า งานนั้น ๆ
สําเร็จ หรือแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์วิจัยเหล่านั้นได้ ไม่ได้เพียงแต่ว่า
ทํางานวิจัยในงานประจํา เสร็จแล้วได้ผลงานเป็นรูปเล่มแล้วก็เก็บขึ้น
หิ้งไว้เหมือนงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทําๆ กัน งานวิจัยหากเราทําได้จะ
เป็น R สองตัว หรื อสามตั วก็ ล้วนเป็ นประโยชน์ ต่องานได้ ทั้ง สิ้ น
มาก-น้อย ขึ้นอยู่กับใจของคนทํางานว่าจะตั้งใจทํางานเพื่องานกัน
มากน้อยแค่ไหน...?

วีระยุทธ สมป่าสัก

เรียนรู Mind Map ในเวที KM สัญจร
เวที KM สัญจร ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการระดมความคิดเห็น จาก
ผู้เข้าร่วมเวที ด้วยเรื่องแนวทางสู่ความสําเร็จ ได้ข้อสรุปว่า ความสําเร็จเกิดจากความลงตัวของ ๔ องค์ประกอบ
หลัก คือ ๑) ความรู้ ความสามารถ ๒) ความมุ่งมั่นตั้งใจ ๓) โอกาส และ ๔) จริยธรรม โดยจริยธรรมเป็น
องค์ประกอบสุดท้ายที่สําคัญที่สุด เนื่องจากความสําเร็จท่ามกลางสังคมที่ไร้จริยธรรมจะไม่มีความหมายอันใดเลย
จากนั้นวิทยากรกระบวนการได้แจ้งว่า ในวันนี้จะฝึกปฏิบัติกันในองค์ประกอบที่ ๑ เรื่องความรู้
ความสามารถ โดยจะฝึกปฏิบัติ การเขียน Mind Map ซึ่งได้เริ่มต้นจากการฉายภาพ Mind Map เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดในการ
เรียนรู้ ICT โดยให้แต่ละกลุ่มย่อยพิจารณาดูว่า จากภาพดังกล่าวของ หลักเกณฑ์การเขียน Mind Map นั้นน่าจะประกอบด้วย แนวทาง/
วิธีการ/อุปกรณ์อะไรบ้าง เป็นการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยการลงมือวิเคราะห์ เพื่อนําเสนอเป็นแนวทาง/วิธีการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการถอด
องค์ความรู้ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้กับหลาย ๆ กรณี จากการที่ผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติในการเขียน Mind Map เพื่อมานําเสนอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็มี นายสําราญ สาราบรรณ์ ซี่งมีความชํานาญการในเครื่องมือดังกล่าวมาร่วมเป็นวิทยากรให้คําปรึกษาแนะนํา
ให้กําลังใจ และให้ข้อชี้แนะในการลงมือปฏิบัติ จึงทําให้เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเขียนกับการปฏิบัติเป็นของคู่กัน ดัง
ข้อคิดที่ว่า แม้เราจะอ่านหนังสือมามาก หากไม่นําไปฏิบัติเราก็เป็นได้แค่...ตู้หนังสือเคลื่อนที่เท่านั้น...
บุญรัตน์ สุขมาก เขียน
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ซุบซิบ KM

ปที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2554

ประธาน KM ชวนคุย

เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต

@ เวที KM สัญจร เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.54 ส่วนกลางมี
การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554 เกี่ยวกับ การฝึกทักษะการ
เขียน กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางเป็นหลักโดย
เป็นการเสริมความรู้ที่ต่อเนื่อง รวม 3–4 ครั้ง (สิ้นปีนคี้ งมีงานเขียน
ออกมาให้อ่านเยอะแน่ ๆ)
@ RW2 เขต 4 จ. ขอนแก่น การจัดเวที RW ครั้งที่ 2
ได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย. 54 โดยเขต 4 จ. ขอนแก่น
ซึ่งบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวามาก ๆ ได้นมิ นต์พระอาจารย์
มาเทศน์ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม มีการ
สอดแทรกหลักคิด หลักงาน หลักการ และหลักชีวติ ได้อย่าง
น่าสนใจ ไม่มีคนหลับ มีแต่คนหัวเราะชอบใจกันทั้งนั้น (พระพูด
เรื่องจริง...พาดพิงแล้วถูกใจ...)
@ ประชุมบอร์ด ทีมเลขา KM ได้จัดประชุม
คณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 54 ณ ห้อง
Operation Room แต่ละกอง/สํานัก/เขต จัดเตรียมข้อมูลมาเล่าสู่
กันฟังเกี่ยวกับความก้าวหน้า KM ของหน่วยงานตนเอง ซึ่งสร้าง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนได้อย่างดี ใช้เวลาเกือบชัว่ โมงกว่า ๆ
ถึงจะจบวาระนี้ (ข้อมูลเพียบ...ทํามากับมือค่ะ.)
@ สร้างงานเด่น กับ KM Online โปรแกรมการ
บันทึกแผนและรายงานผลการดําเนินงาน KM ของหน่วยงานย่อย
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งได้รบั ความสนใจจาก
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น มีการโทรศัพท์มาสอบถาม Username และ
Password กันทุกระยะ ทีมงาน KA ก็เลยฝากมาบอกว่า ยังงัย ๆ
ก็ช่วยประเมินระบบโปรแกรมให้ด้วยนะครับ....จะได้ทําให้ถกู ใจ...
ถูกงานครับ (คนเขียนเหนื่อย...คนใช้สนุก...แต่คนอ่านตาลายค๊า...)

ครั้งที่ 2 โดยมี 6 เขต เป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและ
ศูนย์ปฏิบัติการ ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทราบข่าวจากทีมงาน
ของกองวิจัยฯ ที่เข้าร่วมเวที RW ว่า การจัดเวทีของแต่ละ
เขตจะมีความหลากหลายในรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา
สาระ ความร่วมมือ วิธีการปฏิบัติ และผลที่ต้องการให้
เกิดขึ้น มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน รอบ
9 เดือนโดยใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปข้อมูลร่วมกัน และใช้
เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนา
ระหว่างบุคคล/หน่วยงาน และยังได้มีการสอดแทรกหรือ
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร จริยธรรม/
คุณธรรมและองค์ความรู้ตามสถานการณ์สําคัญ ๆ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในเขตด้วย
จากการที่มีการใช้ KM ให้สอดคล้องกับสภาวะ
ความต้องการของหน่วยงาน และเพื่อแก้ไขการปฏิบัติงาน
ในองค์กรตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่เกิด ทั้งในกอง/
สํานัก/เขตและจังหวัด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเวที RW (เขต), PW (จังหวัด), DW
(อําเภอ) แต่ละหน่วยงานคงจะมีการบันทึกสรุป จัดเก็บ
และนําไปสู่การเผยแพร่เพื่อใช้ดําเนินงานต่อไป

นกหัวจุก

สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู
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จากการรวบรวมขอมูลของหนวยงานกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด ที่ไดจัดสงเอกสารและบันทึกขอมูลผานระบบโปรแกรม KM
Online แลวนั้น ทีมงานก็ไดมีการดําเนินงานตอเนื่อง คือ มีการประมวลสรุปขอมูลเปนภาพรวมขององคกร ประกอบดวย จํานวนองค
ความรูตามที่ไดระบุไวในแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย รวมทั้งสิ้น ๒๔๘ เรื่อง โดยจําแนกองคความรูตามประเด็นยุทธศาสตร
ไดแก ๑) องคความรูตามประเด็นยุทธศาสตรกรม รวม ๑๙๒ เรื่อง ๒) องคความรูตามประเด็นยุทธศาสตรกอง/สํานัก/เขต รวม ๔๐ เรื่อง
และ ๓) องคความรูตามประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ รวม ๑๖ เรื่อง ซึ่งแบงเปนองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง รวม ๖๒ เรื่อง องค
ความรูดานวิสาหกิจชุมชน รวม ๖๘ เรื่อง องคความรูดาน Food Safety รวม ๖๙ เรื่อง และองคความรูดานสารสนเทศ/อื่น ๆ รวม ๕๙
เรื่อง
จึงขอความรวมมือใหหนวยงานยอยในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด บันทึกจัดเก็บเนื้อหาสาระตามชื่อเรื่องที่ไดระบุไวใน
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของหนวยงานตนเอง โดยใชรูปแบบการเขียนเนื้อหาตามแบบฟอรมที่หนวยงานตาง ๆ ไดใชใน
การบันทึกเพื่อเผยแพรใน DOAE K-Center และประมวลสรุปจํานวนความรูดังกลาวในแบบฟอรมตามที่กําหนดไว (ดาวโหลดใน htt://
km.doae.go.th) พรอมทั้งนําขึ้นเว็บไซตหนวยงานตนเอง DOAE K-Center และจัดสงเอกสารใหเขตและกรมทราบดวย ภายในวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อจะไดเผยแพรและประมวลสรุปเปนภาพรวมขององคกรดวยคะ...
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บรรยากาศการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)

ปที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2554

จัดเวที KM สัญจร
ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554
หัวขอเรื่อง “การฝกการปฏิบัตกิ ารเขียน Mind Map และฝกทักษะในการเขียน”

ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

ผอ.สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานายการกองวิจับและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
(ประธานคณะทํางานฯ)
เปนประธานในที่ประชุม

ผอ.สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานายการกองวิจับและพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
(ประธานคณะทํางานฯ)
เปดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554

ผูแทนหนวยงานเตรียมขอมูล
เพื่อนําเสนอความกาวหนา
ของ KM หนวยงานตนเอง
ใหที่ประชุมทราบ

กอหญา...มามา
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
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