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6.ความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การพัฒนาองค์กรและผู้นา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน การวิจัย การวางแผนและการประเมินผล
และการ ฝึกอบรม
7.ผลงานทางวิชาการ
7.1 งานตาราและเอกสารการสอน
1) การวิจัยชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชน
2) การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3) การติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา :แนวคิด วิธีการและการออกแบบ

การวิจัย
4) เอกสารการสอนในชุดวิชาต่างๆด้าน การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การ
ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมระดับ ปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7.2 ผลงานวิจัย รวม 51 เรื่องดังนี้
7..2.1 เป็นผู้อานวยการและหัวหน้าโครงการวิจัย 24 เรื่อง
1) การศึกษาการปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและการจัดทา SPA ของ
จังหวัดพังงา แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปีที่เสนอ
งานวิจัย 2531
2) ปัจจัยทางเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาที่มีต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุง
คุณภาพยางแผ่นและขายยาง ณ อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา แหล่งทุนกรมส่งเสริม
การเกษตร สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปีที่เสนองานวิจัย 2535
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบ้านในการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรแหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปีที่
เสนองานวิจัย 2537
4) การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานและความคิดเห็นของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรใน
จังหวัดภาคเหนือ ต่อการพัฒนางานสถาบันเกษตรกรแหล่งทุน กรมส่งเสริม
การเกษตร สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปีที่เสนองานวิจัย 2541
5) ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน “การผลิตการเกษตรและรูปแบบ
การตลาดเครือข่าย” แหล่งทุน ทบวงมหาวิทยาลัย สถานภาพ ผู้อานวยการ
โครงการ ปีเสนองานวิจัย 2547
6) การวิจัยเรื่องการบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชนภาคกลาง แหล่งทุน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2548
7) การประเมินผลโครงการชุมชนเป็นสุขภาคใต้ ระยะที่1(ปี2557-2549) แหล่ง
ทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ปีที่เสนอผลงานวิจัย
2549
8) การประเมินผลโครงการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน แหล่งทุน กรมการพัฒนา
ชุมชน ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2549
9) การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน แหล่งทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2549
10)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์
กรพัฒนาเอกชนกรณี โครงการอันดามัน(ARR) แหล่งทุน โครงการความร่วม
มือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2550

11)การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บทเรียนจาก 10หมู่บ้านภาค
กลาง แหล่งทุน สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีที่เสนอ
ผลงานวิจัย 2551
12)ชุดโครงการการบริหารองค์กรชาวบ้านและการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
ของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง สถานภาพ ผู้อานวยการโครงการ แหล่งทุน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2551
13)การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิ
การชุมชนระดับอาเภอ กรณีอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร แหล่งทุน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2550
14)การประเมินผลโครงการชุมชนเป็นสุขภาคใต้ระยะที่2 (ปี 2550-2552)แหล่งทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2551
15)สังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีที่เสนอ
ผลงานวิจัย 2552
16)การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับอาเภอ:กรณีศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแหล่งทุน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2552
17) การวิจัยแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่
เสนอผลงานวิจัย 2553
18)การประเมินผลโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ(สสส.) ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2553
19)การพัฒนาเครือข่ายสวัสดิ การชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลเขา
รวก อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี แหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่
เสนอผลงานวิจัย 2553
20)สังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้ แหล่งทุนสานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (2553)
21) การประเมินผล โครงการผักในเมือง แหล่งทุน สสส. (2554)
22) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งทุนสมัชชาปฎิรูปประเทศไทย(2555)
23) การประเมินผลการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แหล่งทุนกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (2555)

24)การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษา
ทางไกล แหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(2555)
7. 2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 28 เรื่อง ดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง
ของจังหวัดพังงา แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2538
2) การศึกษาการส่งเสริมธุรกิจเกษตรรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร ในโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ในเขตชลประทาน แบบครบวงจรฤดูแล้ว ปี
2539-40 แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2540
3) การศึกษาการบริหารปัจจัยการผลิตในรูปกลุ่มให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจใน
โครงการปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา และโครงการ
พัฒนาการเกษตรชลประทานที่ยั่งยืน แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่เสนอ
ผลงานวิจัย 2540
4) การวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรตามโครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรภาคกลางของประเทศไทยแหล่งทุน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2542
5) Evaluation Study of The Third Country Training Course on “Sustainable
Highland Agriculture Development”แหล่งทุน JICA ปีที่เสนอผลงานวิจัย 2543
6) Evaluation Study of The Third CountryTraining Course on “ Irrigation
Syatem Management for Sustainable Development”แหล่งทุน JICA ปีที่
เสนองานวิจัย 2543 แหล่งเผยแพร่ JICA
7) การศึกษาสภาพและศักยภาพในการดาเนินงานตามขอบเขตของโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนแหล่งทุน UNDP ปีที่เสนอผลงาน
2543แหล่งเผยแพร่ UNDP กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8) การประเมินผลโครงการนาร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งทุน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีที่เสนอผลงาน 2544-2546
9) การประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร
แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่เสนอผลงาน2545
10)การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการตลาดผลิตผลในระบบวน
เกษตรในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด แหล่งทุนเครือข่ายการศึกษาวน
เกษตรแห่งประเทศไทย(THAI NAFE) ปีทเี่ สนอผลงาน 2546
11) การศึกษาความต้องการการบริหารจัดการและการให้บริการเกี่ยวกับ “หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” แหล่งทุนกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สถานภาพ ผู้ร่วมโครงการ ปี่ที่เสนอผลงาน 2547

12) การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
แหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีที่เสนอผลงาน 2547
13 )การวิจัยการอนุรักษ์พรรณไม้ประจาถิ่นของจังหวัดนนทบุรีในรูปแบบวนเกษตร
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่เสนอผลงานวิจัย2549
14) การติดตามผลและศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
แหล่งทุน สานักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) ปีที่
เสนอผลงาน 2550
15)การศึกษาจัดวางรูปแบบแผนงานเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว การฝึกอบรมให้
ความรู้และอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ แหล่งทุน สานักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน(องค์การ
มหาชน) ปีที่เสนอผลงาน 2550
16)การศึกษาปัจจัยและวิธีการจัดการสู่ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
แหล่งทุนกรมพัฒนาที่ดิน ปีที่เสนอผลงาน 2552
17)การศึกษาสถานภาพความต้องการความรู้และการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนโรงปุ๋ย
อินทรีย์สู่ผลสัมฤทธิ์ แหล่งทุนกรมพัฒนาที่ดิน (2553-2554)
18)การประเมินผลโครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม แหล่งทุน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2550-2553)
19)การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตแม่น้ามูล แหล่งทุนสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่เสนอผลงานวิจัย (2553)
20) การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีสานใต้แหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ปีที่เสนอผลงานวิจัย (2554)
21)ศักยภาพการผลิต การตลาดและยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐานของกลุ่มจังหวัดในเขตภาคกลางตอนบนกลุ่มที่ 1 แหล่ง
ทุนจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา (2554)
22) ศักยภาพชุมชน:กรณีศึกษาปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี (2554)
23) การติดตามการมีส่วนร่วมและสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน แหล่งทุนกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (2554)
24) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางไกลการดาเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555)
25) การจัดการน้าแบบผสมผสานลุ่มน้าแม่กลอง แหล่งทุนกรมทรัพยากรน้า (2555)

26) การถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติทางน้าโดยชุมชน แหล่งทุนสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่เสนอผลงานวิจัย (2555)
27) การจัดการน้าแบบผสมผสานลุ่มน้าวัง แหล่งทุนกรมทรัพยากรน้า (2556)
28) การสร้างเครือข่ายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร แหล่งทุนกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2556)
7.2.3 เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 9 เรื่อง
1)โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ภาคใต้ แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีที่เสนอผลงาน2545
2)โครงการพัฒนาต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แหล่ง
ทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีที่เสนอผลงาน 2547
3)โครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่เสนอผลงาน 2549
4)โครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ปีที่เสนอผลงาน 2550
5)โครงการวิจัยแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุราษฏธานีและจังหวัดพัง
งา แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2550
6)โครงการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง แหล่งทุน กรม
ส่งเสริมการเกษตร 2550
7) การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอย่างนักวิจัย แหล่งทุนกรมส่งเสริมการเกษตร
(2552)
8)ที่ปรึกษาโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดาเนเนงานเชิงรุกเพื่อ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุนกรมพัฒนาที่ดิน ปี
ที่เสนอผลงาน 2553
9) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในเขตกรุงเทพมหานคร แหล่งทุน
กรุงเทพมหานคร (2554)
7.3 การอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การศึกษาเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากร ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาชน จีน ใต้หวัน มาเลเชีย อินโดนีเชีย เนปาล นิวซีแลนด์

