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6. ควำมเชี่ยวชำญ: ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร การเกษตรระหว่างประเทศ
7. ผลงำนทำงวิชำกำร
6.1 งำนตำรำ/เอกสำรกำรสอน
(1) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำตรี
ปี พ.ศ.
2556
2555
2554
2554
2553

ชุดวิชา
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

เนื้อหาหน่วย
67
35
12 14
5 11
12

สุนันท์ สีสังข์ (2556) “การจัดการระบบการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สุนันท์ สีสังข์ (2556) “การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการผลิตการเกษตร” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ หน่วยที่ 7 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และณรัฐ รัตนเจริญ (2555) “เครือข่ายและความเชื่อมโยงการผลิต อุตสาหกรรม และการค้า
สินค้าเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 3 นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ (2555) “การวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตร” ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และณรัฐ รัตนเจริญ (2554) “แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรกับการบริหารการ
ส่งเสริมการเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 5
นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และณรัฐ รัตนเจริญ (2554) “การบริหารความเสี่ยงในการส่งเสริมการเกษตร” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาหลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 11 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และนารีรัตน์ สีระสาร (2554) “การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริม
การเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 12
นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และนารีรัตน์ สีระสาร (2554) “การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงาน
ส่งเสริมการเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ (2553) “วิวัฒนาการทางการเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และสรายุทธ ยหะกร (2553) “สังคมเกษตรกร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 2 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
(2) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำโท
ปี พ.ศ.
ชุดวิชา
2557
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2556
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

เนื้อหาหน่วย
89
8 9 14

สุนันท์ สีสังข์ (2557) “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” ในประมวลสาระ
ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 8 นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ (2557) “สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน และสถิตินอนพาราเมตริกสาหรับการวิจัยทาง
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 9 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ (2556) “การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ” ในประมวล
สาระชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ หน่วยที่ 8 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ (2556) “การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในทวีปอเมริกาใต้” ในประมวลสาระ
ชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ หน่วยที่ 9 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สุนันท์ สีสังข์ และพจน์ ชุมศรี (2556) “การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศ” ในประมวลสาระชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ หน่วยที่ 9 นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(3) ชุดวิชาที่รับผิดชอบระดับปริญญาเอก
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
91901
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง
91903
สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
6.2 ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร
- The Roles of Extension Workers of the National Agricultural Extension Project in
Chainat, Thailand
- Organizational and Operational Training Needs of International Agricultural Workers
- Comparative Study on Group Training Courses under the Third Country Training
Programme of the Development of Technical and Economic Cooperation
- Evaluation of Agro-forestry Extension in Chiangmai, Thailand
- การจัดการเรียนการสอนและบริการแนะแนวเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาเขตภาคกลาง
- ภาคเอกชนกับอุดมศึกษา

- ความเป็นอิสระทางวิชาการและวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
- การสื่อความหมายในโครงการสร้างงานในชนบท
- ประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบททั่วประเทศ ปี 2532-2533
- ประเมินผลโครงการพัฒนาที่สูงดอยแปเป้อ
- การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลและระบบเปิด
- กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อนาไปสู่ความมั่นคงทางด้านรายได้
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยโดยการก่อสร้าง
เตาเผาขยะเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมแบบ e-learning ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- การพัฒนายุทธศาสตร์ e- learning ในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2552 – 2555
6.3 กำรเป็นที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ
ตาแหน่ง
- ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ดูแลทางด้านหลักสูตรนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และการวิจัย)
- ที่ปรึกษาฝ่ายสิ่งแวดล้อม สภาสตรีแห่งชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาการบริหารวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
ความร่วมมือจากรัฐบาลเดนมาร์ค
- วิทยากรอบรมด้านการวิจัยให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of
the United Nations – FAO)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการอานวยการบูรณาการในคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาท
- ที่ปรึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
- ที่ปรึกษากอ.รมน. กองทัพภาค 1
6.4 ผลงำน/รำงวัลดีเด่น
1) รางวัลระดับหน่วยงาน/สถาบัน

ช่วงเวลา
2537 - 2549
2541 - 2543
2537 - 2538

2538 - 2541

2545 - 2546
2546 - 2549
2546 – 2549
2552 – ปัจจุบัน

- ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก ได้รับการคัดเลือกเป็นดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นของ Mississippi State
University
- ได้รับเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นในการทางานปีแรกที่ บริษัท McCordwin Corp.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวิชัยบารุงราษฎร์ จังหวัดชัยนาท (ปัจจุบัน
คือโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม)
- ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซิสซิปปี้
ประเทศไทย
- ได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) รางวัลระดับชาติ
- รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น
ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
- รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก รางวัล “พระกินรี” เป็นบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท”
- รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี รางวัล “นาคราช” จัดโดย โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน
ร่วมกับ สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการพัฒนาส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย
- รางวัลบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและศาสนา จาก สมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) จัดโดย มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
- รางวัลไทย “นักบริหารดีเด่น” สาขาบริหารการศึกษา จัดโดย นิตยสารเส้นทางไทย
- รางวัลไทย “บุคคลตัวอย่าง” สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดโดย นิตยสาร
เส้นทางไทย
- รางวัลบุคคลดีเด่น รางวัล “แม่พิมพ์ของชาติดีเด่น” จัดโดย สมาคมสโมสรวัฒนธรรม
หญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.5 กำรเป็นกรรมกำร/สมำชิกสมำคมระดับนำนำชำติ
- สมาชิก Alpha Tau Alpha – Agricultural Education Honorary Fraternity เป็นสมาคม
สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทางด้านส่งเสริมการเกษตรและศึกษาศาสตร์เกษตร
- กรรมการ Association of International Agricultural Extension and Education -AIAEE
เป็นสมาคมทางด้านส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ
- กรรมการ วารสาร Journal of Extension Systems เป็นวารสารระดับนานาชาติทางด้าน
ส่งเสริมการเกษตร

