ประวัติบุคคล
1. ชื่อ: ดร.ภรณี ตางวิวัฒน
2. ตําแหนงวิชาการ: รองศาสตราจารย ระดับ 9
3. ตําแหนงบริหาร: 4. สถานที่ติดตอ: 78/42 หมูบานอารียาสวนา ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 แขวง/
เขต ลาดพราว กรุงเทพ 10230
5. ประวัติการศึกษา:
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร) วิชาเอก สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Education) จาก Iowa State University โดยทุนมูลนิธิรอ็ คกี้เฟลเลอร
6. ความเชี่ยวชาญ:
1) การสงเสริมการเกษตร
2) การสงเสริมการผลิตสุกรและการสงเสริมการผลิตปศุสัตวอื่นๆ
3) การฝกอบรม
4) การวางแผนและประเมินผลโครงการ
7. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานตํารา/เอกสารการสอน
(1) เอกสารการสอนระดับปริญญาตรี
ป พ.ศ.
ชุดวิชา
เนื้อหาหนวย
2556 การวิจัยเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การกําหนดปญหา วัตถุประสงค และกรอบ
แนวคิดการวิจัยการสงเสริมการเกษตร
2555 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
การจัดการระบบการผลิตสัตวเชิงบูรณาการ
2555 ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการเกษตร
สารสนเทศและการจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร
2554 การจัดการความรูเ พื่องานสงเสริมการเกษตร แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรูและการ
จัดการความรู
2554 หลักการบริหารการสงเสริมการเกษตร
การจัดทําและการเขียนโครงการสงเสริม
การเกษตร
2553 การพัฒนาชุมชนเกษตร
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเกษตร
2553 การพัฒนาชุมชนเกษตร
การจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการ

2544
2543
2543
2543
2543
2539
2539

สารสนเทศและสื่อที่ใชในงานสงเสริม
การเกษตร
หลักโภชนศาสตรและอาหารสัตว

2538

หลักโภชนศาสตรและอาหารสัตว
การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุส ัตว
การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุส ัตว
ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร
การศึกษาเกษตรและการสงเสริมอาชีพ
การเกษตร
การประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร

2538

การประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร

2538
2538
2538

การผลิตสัตว
การผลิตสัตว
การผลิตสัตว

พัฒนาชุมชนเกษตร
สื่อเพือ่ การเผยแพรสารสนเทศสําหรับกลุม
บุคคลและรายบุคคล
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบยอยอาหาร
ของสัตว
วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทพลังงานและโปรตีน
กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุเบื้องตน
สรีรวิทยาการสืบพันธุและตอมไรทอ
การวิจัยเชิงสํารวจทางการเกษตร
การสงเสริมอาชีพเกษตรในตางประเทศ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธในงานสงเสริม
การเกษตร
การวางแผนการประชาสัมพันธในงานสงเสริม
การเกษตร
อาหารสัตว
การสืบพันธุและการปรับปรุงพันธุส ัตว
การเลี้ยงสุกร

(2) เอกสารการสอนระดับปริญญาโท
ป พ.ศ.
ชุดวิชา
2558 การสือ่ สารเพือ่ การสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
2558 การสือ่ สารเพือ่ การสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
2557 การจัดการทรัพยากรเพือ่ การสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
2556 การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ.
2556

การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ.

2556

การวิจัยและสถิติเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

เนื้อหาหนวย
สื่อบุคคลเพิ่อการสื่อสารในการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
สื่อกิจกรรมเพิ่อการสื่อสารในการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติกบั
การเกษตร
สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมโลก ที่
เกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตร
องคการนานาชาติที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร
ปญหาและหัวขอสําหรับการวิจัยทางสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร

2556
2555
2548
2545
2545
2544
2543
2543

2543

การวิจัยและสถิติเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
สังคมไทยกับการบริหารการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
สัมมนาการสงเสริมการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพือ่ การสงเสริม
การเกษตร
วิทยานิพนธ 3

การวิจัยเชิงประเมินทางสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
แนวคิดการบริหารงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
ระบบนิเวศในงานสงเสริมการเกษตร
ระบบนิเวศกับการเกษตร

การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการทําวิทยานิพนธทางสงเสริมการเกษตร
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการสงเสริมการเกษตร ปญหาและหัวขอสําหรับการวิจัยทางสงเสริม
การเกษตร
การสงเสริมการเกษตรนานาชาติ
สภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และสังคม ของ
โลก (เขียนรวมกับ อ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี)
การสงเสริมการเกษตรนานาชาติ
สภาพความตองการและการผลิตทาง
การเกษตรของโลก (เขียนรวมกับ รศ.ดร.
เบญจมาศ อยูประเสริฐ)
การสงเสริมการเกษตรนานาชาติ
การสงเสริมการเกษตรในประเทศเนเธอรแลนด
(เขียนรวมกับ รศ.ดร.ปญญา หิรัญรัศมี)

6.2 ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ผลงานวิจัย
2553 วัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาสูความยั่งยืนทางการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2551 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรูแบบบูรณาการของชุมชน
2549 การประเมินผลโครงการปฏิบัติการแกจนแบบเขาถึงทุกครัวเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
2548 การพัฒนาคุณภาพผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหไดมาตรฐาน
2546 การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลกับการชวยลดภาระการบริหารจัดการคดี
2544 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกลาง แนวทางการปฏิบัติงานธุรการในศาลชั้นตน
2544 Final Evaluation Study Report of the Third Country Training Course on Diagnostic
Technology and Control Measures for Major Livestock Diseases
2543 An Evaluation of the Third Country Training Course on “Irrigation System
Management for Sustainable Development”
2543 An Evaluation of the Third Country Training Course on “Sustainable Highland

Agriculture Development”
2543 การศึกษาสภาพและศักยภาพในการดําเนินงานตามขอบเขตของโครงการเพิ่มขีดความ
สามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
2531 การประเมินโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหอยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ป 2525-2530
2531 การประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2530 การประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ป 2525 - 2530 (ดานปศุสัตว)
2530 การประเมินผลโครงการคลังยาสัตวประจําหมูบ าน
2529 ผลของการตอนลูกสุกรเพศผูดวยวิธีการผาที่ตางกันตออัตราการเจริญเติบโต
2529 ผลการใชถั่วเหลืองอบในอาหารลูกสุกรหยานม
2529 ผลการใชถั่วเหลืองอบในอาหารสุกรเล็ก
2529 การประเมินผลระยะแรกโครงการเพิ่มผลผลิตสัตวปก เพือ่ โภชนาการ (โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากองคการยูนเิ ซฟ)
2520 ผลการใชกากเมล็ดยางพาราเลี้ยงสุกร
บทความวิชาการ
2520-2532 บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการผลิตสุกร และอาหารสัตว ลงในวารสาร “สุกร
สาสน” วารสาร “ธุรกิจอาหารสัตว” วารสาร “เพือ่ นเกษตร” และวารสาร “สัตวเศรษฐกิจ” รวมทัง้ สิ้น ไมต่ํากวา
30 บทความ
6.3 การอบรม/ศึกษาดูงาน
1) ฝกอบรมดานการเลี้ยงสุกร หลักสูตร 6 ½ เดือน (2520 : Dip. in Pig Husbandry จาก
Barneveld College) โดยทุนรัฐบาลเนเธอรแลนด
2) ดูงานดานสหกรณและงานทดสอบพันธุสุกร 1 สัปดาห (2520 : ประเทศเดนมารค) โดยทุนมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร
3) ฝกอบรมดานการผสมเทียมสุกร (2524 : ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยทุนมูลนิธิรอ็ คกี้เฟลเลอร
4) ดูงานดานการตลาดสินคาเกษตร (2558 : ประเทศญี่ปุน)

