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ประวัติบุคคล
1. ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
2. ตำแหน่งวิชำกำร: รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
3. ตำแหน่งบริหำร: 4. สถำนที่ติดต่อ: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11200
โทรศัพท์
081-827-9917, 0-2504-8149, 0-2503-3577
โทรสาร
0-2503-3578
Email address:
tukstou@hotmail.com, sineenuch.san@stou.ac.th
5. ประวัติกำรศึกษำ:
ระดับกำรศึกษำ

วุฒิ

วิชำเอก

ปริญญาเอก

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.

อื่น ๆ

ป.บัณฑิต

ส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร
ส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร
Agricultural
Education
การวิจัยทางสังคม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สถำบัน

ปีที่
สำเร็จ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2536

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538

Oklahoma State
University, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553

6. ควำมเชี่ยวชำญ:
- การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท
- การพัฒนาองค์กร กลุ่ม และผู้นา
- สารสนเทศ สื่อ และการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเกษตร
- การวิจัย การวางแผนและการประเมินผล
- ศึกษาเกษตร

2543
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ผลงำนทำงวิชำกำร
7.1 งำนตำรำ/เอกสำรกำรสอน
(1) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำตรี
ปี พ.ศ.
ชุดวิชา
เนื้อหาหน่วย
2556
เอกสารการสอนชุด
หน่วยที่ 2 ระบบการเกษตร สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
วิชาการจัดการระบบ
การเกษตรเชิงบูรณาการ
2556
หน่วยที่ 4. การคัดเลือก และสร้างผู้นาในงานส่งเสริม
เอกสารการสอนชุด
การเกษตร สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
วิชาการเป็นผู้นา มนุษย
สัมพันธ์และจิตวิทยา
สาหรับเกษตรกร
2555

2547

2544

2544

2544

เอกสารการสอนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งเสริมการเกษตร

หน่วยที่ 9 การวางแผน การจัดทาโครงการ การติดตาม
และประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตร สินีนุช ครุฑ
เมือง แสนเสริม

เอกสารการสอนชุดวิชา
หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการป่า
หลักการส่งเสริมการป่าไม้ ไม้ สินีนุช ครุฑเมือง
เพื่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 14การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศในงาน
เอกสารการสอนชุดวิชา
ส่งเสริมการเกษต สุนันท์ สีสังข์, สินีนุช ครุฑเมือง –
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ใน
หน่วยที่ 15การประเมินผลการเผยแพร่สารสนเทศในงาน
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร สุนันท์ สีสังข์, สินีนุช ครุฑเมือง.
หน่วยที่ 4 กระบวนการคัดเลือกและสร้างผู้นาในงาน
เอกสารการสอนชุด
ส่งเสริมการเกษตร นที ขลิบทอง, สินีนุช ครุฑเมือง
วิชาการเป็นผู้นา มนุษย
หน่วยที่ 12 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สาคัญในงานส่งเสริม
สัมพันธ์และจิตวิทยา
การเกษตรพรทิพย์ อุดมสิน, สินีนุช ครุฑเมือง
สาหรับเกษตรกร
เอกสารการสอนชุด
วิชาการบริหารและนิเทศ
งานส่งเสริมการเกษตร

หน่วยที่ 12การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
สินีนุช ครุฑเมือง
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(2) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำโท
ปี พ.ศ.
2557

2557

2556

2556

2556

2549

2549
2547

ชุดวิชา
ประมวลสาระชุดวิชาการ
วิจัยและสถิติเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
ประมวลสาระชุดวิชาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
ประมวลสาระชุดวิชา
สังคมไทยกับการบริหาร
การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ประมวลสาระชุดวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรนานาชาติ
ประมวลสาระชุดวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรเพื่อการ
พัฒนา
ประมวลสาระชุดวิชา
สัมมนาการส่งเสริม
การเกษตร
ประมวลสาระชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประมวลสาระชุดวิชาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร

6.2 ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร

เนื้อหาหน่วย
หน่วยที่ 11 การเขียนรายงาน การประเมินคุณภาพ การ
เผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 14 การวิจัยระบบการทาฟาร์ม
สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 14 ความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับการ
บริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ในทวีปแอฟริกา สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 9 จิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ์ในงาน
ส่งเสริมเกษตร สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 6 การสื่อสารและสารสนเทศในงานส่งเสริม
การเกษตรสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย สินีนุช
ครุฑเมือง แสนเสริม, พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 5 หลักการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริม
การเกษตร สินีนุช ครุฑเมือง, อภิพรรณ พุกภักดี, ผกา
พรรณ สกุลมั่น, นงนุช รักสกุลไทย และบัณฑิณี สูตร
สุคนธ์
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ประสบกำรณ์กำรวิจัย
1) การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ปี 2542 โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
2) การประเมินผลโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน ปี 2542 โดย
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์
3) การศึกษาสภาพและศักยภาพในการดาเนินงานตามขอบเขตของโครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ปี 2543 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การเกษตร
4) การประเมินผลการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปี 2543 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงบประมาณ
5) การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร ปี 2545
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร
6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการผลิตและการตลาดจากระบบวนเกษตร ใน
พื้นที่ลุ่มน้าห้วยแล้ง-คลองพีด จังหวัดตราด ปี 2545 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
SEANAFE (Southeast Asian Network for Agro forestry Education)
7) การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมของการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปี 2548 โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
8) โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชนภาคกลาง ปี 2548 โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9) การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและรูปแบบการตลาด ปี 2548 โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
10) การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษา ทางไกล
2554 แหล่งทุน สานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
11) โครงการวิจัยร่วมกับ Department of Agricultural Education, Communications and
Leadership, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง การประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์สาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระบบการศึกษาทางไกลสาหรับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (An evaluation of students’ satisfaction and learning
effectiveness of online instructional tools in hybrid distance learning course for
graduate students) 2014 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งำนวิจัยที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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1) การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
การศึกษาทางไกล แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2) การประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.3 กำรอบรม/ศึกษำดูงำน
1) การศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Study
Abroad) ทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ Oklahoma State University, USA.
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

