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6. ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตร และที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
7. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานตารา/เอกสารการสอน
(1) เอกสารการสอนระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ.
ชุดวิชำ
2555
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร
2555
- กำรวิจัยกำรเสริมกำรเกษตร
2553
- ไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อกำรจัดกำรภูมิทัศน์
2556
- กำรเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยำที่
เหมำะสมสำหรับเกษตร

เนื้อหำหน่วย
น.5 และ 12
น.2
น.9
น.4

2554
2556
2554
2555

2557
2557
2557
2557
2558
2555

-สำรสนเทศและสื่อที่ใช้ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร
- กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- หลักกำรบริหำรกำรส่งเสริมกำรเกษตร
-ประสบกำรณ์วิชำชีพส่งเสริมกำรเกษตร
(2) เอกสารการสอนระดับปริญญาโท
ปี พ.ศ.
ชุดวิชำ
- กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อ
กำรพัฒนำกำรเกษตร
- สังคมไทยกับกำรบริหำรกำร
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษ๖ร
- กำรวิจัยและสถิติเพื่อกำร
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
-กำรส่งเสริมกำรเกษตร
นำนำชำติ
- กำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร
-องค์กรพัฒนำเพื่อกำรส่งเสริม
กำรเกษตร

น.5 น.7 และ น. 13
น. 8
น. 7 และ 12
น.6

เนื้อหำหน่วย
น 14
น. 8
น. 1 และ 2
น. 2 และ 3
น. 3 และ 11
น. 1 และ 14

6.2 ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
งำนวิจัย
1. โครงกำรวิจัยศึกษำเกณฑ์กลำงและประเมินศักยภำพตำบลต้นแบบ 2556
(กรมพัฒนำสวัสดิกำรสังคม)
2. รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)
3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืนของชุมชน (วช.) 2550/51
4. กำรประเมินผลโครงกำรปฏิบัติกำรแก้จนแบบเข้ำถึงทุกครัวเรือน ประจำปี 2549
(กรมกำรพัฒนำชุมชน)
5. ผู้ช่วยประสำนงำนโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัดภำยใต้
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย(สกว.) ปี 2547/48
6. ประเมินผลหลักสูตรส่งเสริมกำรเกษตรระดับปริญญำตรี

7. ประเมินผลชุดวิชำควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร
8.กำรวิจัยเรื่อง A Comparative of Community Business in Japan and Thailand
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และองค์กำรส่งเสริมวิชำกำรแห่งประเทศญี่ปุ่น(JSPS) 2546
9.ผู้ช่วยนักวิจัยโครงกำรประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัยแนวทำงกำร
พัฒนำกลุ่ม/องค์กำรประชำชน ภำยใต้สำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย(สกว.) (2546 -48)
10.กำรประเมินผลโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะชุมชนในกำรป้องกันและ แก้ไข
ปัญหำเอดส์ กระทรวงมหำดไทย (2544)
11.กำรประเมินผลโครงกำรปรับปรุงหอกระจำยข่ำวและเสียงตำมสำยประจำ
หมู่บ้ำน กรมประชำสัมพันธ์ (2543)
12.กำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2542)
13.กำรประเมินผลโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ กระทรวงมหำดไทย (2542)
14.ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชำวบ้ำนในกำรพัฒนำงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 1-2 กองทุน มสธ. 12 ปี (2540-41)
15. ศึกษำกำรดำเนินงำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กองทุน มสธ.12
ปี ( 2540)
16.กำรประเมินผลโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ กระทรวงมหำดไทย (2539)
17.กำรประเมินผลงำน/โครงกำรภำยใต้แผนงำนพัฒนำชนบท กระทรวง
อุตสำหกรรม (2538)
บทความ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
เผยแพร่ใน
Journal of International Agricultural Extension Education Volume 19, Number 2
Summer 2012 แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์ มสธ
6.3 การอบรม/ศึกษาดูงาน
- โครงกำร Thai University Administer Shadowing ณ ประเทศสหรำชอำณำจักร พ.ศ.2541
- ดูงำนด้ำนกำรเกษตร ณ มหำวิทยำลัยในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2547
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ ณ ประเทศเกำหลี 2549
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ณ สหพันธรัฐเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม 2551
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ กำรเกษตร ฯ ณ ประเทศเกำหลี 2552
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว วัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
2553

- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำกำรเกษตรและกำรส่งเสริมกำรเกษตร ณ University of Florida
สหรัฐอเมริกำ 2554
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำกำรเกษตรและกำรส่งเสริมกำรเกษตรประเทศ เวียตนำม 2555
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำกำรเกษตรและกำรส่งเสริมกำรเกษตรประเทศกัมพูชำ 2556
- ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำกำรเกษตรและกำรส่งเสริมกำรเกษตรประเทศญี่ปุ่น 2556
- ศึกษำดูงำนกำรท่องเที่ยวเกษตรประเทศนิวซีแลนด์ 2556
- ฝึกอบรมหลักสูตรโครงกำรรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ศูนย์เพิ่มผลผลิต 2557

