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7. ผลงำนทำงวิชำกำร
7.1 งำนตำรำ/เอกสำรกำรสอน
(1) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำตรี
พ.ศ.
ชุดวิชำ
2538 90201 การจัดการฟาร์ม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
2544 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตร
2545 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจ
ของไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
2547 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
2547 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
2548 94360 การจัดการการปฏิบตั ิการและทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

2549 93455 การฝึกปฏิบตั ิการจัดการการผลิตพืช

ชื่อหน่วย/ตอน
หน่วยที่ 12 ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม
หน่วยที่ 2 สารสนเทศทางการผลิตและการค้าทางการเกษตร
(3/4 หน่วย)
หน่วยที่ 14 การวิจัยการตลาดและการพัฒนาการตลาดสินค้า
เกษตรกรรม
หน่วยที่ 4 ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยที่ 14 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย: ปศุสตั ว์
หน่วยที่ 3 หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการการผลิตพืช
หน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 กรณีตัวอย่างการจัดการการปฏิบัติการ
และทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร
ตอนที่ 15.2 กรณีตัวอย่างการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหน้าวัวตัดดอก
(1/10 หน่วย)
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พ.ศ.
ชุดวิชำ
2549 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร

2549
2549
2550
2551
2552
2552
2553

2554
2554
2555

2555
2556

ชื่อหน่วย/ตอน
หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศทาง
ธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 4 สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต
หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 การวิจัยเศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตร
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 1 การจัดการทางการเงินในธุรกิจการเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 3 บทบาทของภาครัฐและเอกชนไทยต่อการดาเนินธุรกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการ
หน่วยที่ 9 การวิจัยสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
จัดการการผลิตสัตว์
การผลิตสัตว์
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.1 หลักการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
และสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 การตลาดสินค้าเกษตร
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (ฉบับ หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.3 มาตรการด้านการตลาดสินค้าเกษตร
ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ตอนที่ 2.4 หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการตลาดสินค้าเกษตร
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและ หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรด้าน
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
90201 การจัดการฟาร์ม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) หน่วยที่ 1 เศรษฐกิจการเกษตร ฟาร์ม และการจัดการฟาร์ม
หน่วยที่ 9 ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม
หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 ราคาผลิตผลฟาร์ม
94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
94431 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผล หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 แนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร
เกษตร
หน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 กรณีตัวอย่างการจัดการผลิตผลพืช
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของ หน่วยที่ 2 สภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
ไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
หน่วยที่ 14 การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนด้านการตลาด
สินค้าเกษตร
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิต หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 แนวคิดการจัดทาโครงการลงทุนสาหรับ
สัตว์
ฟาร์มปศุสตั ว์
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 4 ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
หน่วยที่ 14 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว์
ตอนที่ 14.3 ธุรกิจน้านมโค

3
(2) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำโท
พ.ศ.
ชุดวิชำ
2543 91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ
2551 95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
2551 95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร

2551 95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

2551 95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

2551 95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร
2552 95797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2552 95798 วิทยานิพนธ์

2557 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

2557 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

ชื่อหน่วย/ตอน
หน่วยที่ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก (1/2 หน่วย)
หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
หน่วยที่ 3
ตอนที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร
ตอนที่ 3.2 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การเกษตร
หน่วยที่ 15 กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจป่าไม้: บริษัทไทยเคนเป
เปอร์ จากัด (มหาชน) (1/3 หน่วย)
หน่วยที่ 2 สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
หน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องที่ 14.2.1 การวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตรด้านการผลิต
หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.2 แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ที่
นามาใช้ในการวางแผนการผลิตพืช
หน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการผลิตพืช
หน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 ฝ่ายสนับสนุนในระบบธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.4 หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางธุรกิจ
การเกษตร
หน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 เรื่องที่ 3.1.1 ประเภทและแหล่งวรรณกรรม
ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
เรื่องที่ 3.1.3 การประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์วรรณกรรม
ตอนที่ 3.2 เรื่องที่ 3.2.1 การเขียนวรรณกรรมในวิทยานิพนธ์
เรื่องที่ 3.2.5 ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมทางธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
เกษตร
ตอนที่ 2.4 มาตรการต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
หน่วยที่ 15 ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อธุรกิจ
การเกษตร
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
ตอนที่ 1.1 แนวคิดการวิจยั ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
ตอนที่ 1.2 สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากร
เกษตร
เรื่องที่ 1.2.3 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร
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พ.ศ.

ชุดวิชำ

2557 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
2557 95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร

2557 95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร

ชื่อหน่วย/ตอน
เรื่องที่ 1.2.4 การประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผล
การทบทวนวรรณกรรม
หน่วยที่ 15 ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร
ตอนที่ 15.3 ขอบเขตและแนวทางการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
ตอนที่ 15.4 ตัวอย่างการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการผลิตพืช
หน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
การเกษตร
ตอนที่ 3.2 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การเกษตร
หน่วยที่ 13 การเขียนบทความวิจยั กรณีบทความวิจัยเชิงสารวจ

7.2 ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร
1) ผู้ร่วมวิจัย “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการตลาดผลิตผลในระบบวน
เกษตรในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด” พ.ศ. 2546 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เครือข่ายการศึกษาวนเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Network for Agroforestry Education: THAINAFE)
2) ผู้ร่วมวิจัย “โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงและสร้าง
มูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร-อาหารจากไร่นาถึงผู้บริโภคภายใต้องค์ประกอบของสายโซ่แห่ง
คุณค่าอาหาร (Food Value Chain)” โดยคณะทางานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
2547
3) ผู้ร่วมวิจัย “โครงการสารวจและศึกษาวิจัยเรื่อง “การเกษตรในพื้นที่ทาการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 27 เขต” โดยสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2549
4) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยย่อย “การเตรียมความพร้อมด้านการบริโภคสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี” ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมของชนบทไทยเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี พ.ศ. 2550–2551 เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเกษตรกรจากอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ
อาหารและการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า” โดย ดร.
สงกรานต์ จิตรากรและคณะ เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
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6) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา UPOV อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดทาเขตการค้าเสรี” โดย ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
และคณะ เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553
7) ชยาพร วัฒนศิริ ชัยวัฒน์ คงสม อัจฉรา โพธิ์ดี ภวัต เจียมจิณณวัตร ปิลันธนา แป้นปลื้ม วิฑูรย์
เรืองเลิศปัญญากุล และประภาพร วีรกิจ รายงานการวิจัย “การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย” ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553
8) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน “โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี” พ.ศ. 2548 – 2549
9) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม “งานศึกษา สารวจ ออกแบบอ่างเก็บน้าและวางเครือข่ายการ
บริการน้าของจังหวัดพังงา โครงการอ่างเก็บน้าคลองพรุ อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา” พ.ศ. 2549 – 2550
10) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน “โครงการศึกษาความเหมาะสมสารวจและออกแบบ
งานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท” พ.ศ. 2549 – 2550
7.3 กำรสอน
ระดับปริญญำตรี
1) หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2) คณิตศาสตร์และสถิติ
3) สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
4) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
5) การจัดการฟาร์ม
6) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
7) วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
8) การพัฒนาชนบท
ระดับปริญญำโท
1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
2) หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
3) วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
4) การจัดการธุรกิจการเกษตร
7.4 กำรอบรม/ศึกษำดูงำน
1) International Workshop/Conference on Food Problems in Developing Countries :
Production, Stabilization, Nutrition and Storage. ประเทศอิสราเอล พ.ศ. 2533
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2) ฝึกอบรมหลักสูตร “Managing Agriculture Systems” Institut Tadbiran Awam Negara
Malaysia (INTAN), ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2543
3) ฝึกอบรมหลักสูตร “Supply Chain Management and Sustainable Development”. IACSEARCA, Philippines, ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2546 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์
4) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม
2535 ด้วยทุนกองทุนมสธ. 12 ปี
5) ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาทางไกล ณ The
Polytechnic Open University และ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยทุนทบวงมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 14 – 24 กันยายน 2545
6) ศึกษาดูงานด้านการจัดการการผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนกองทุนมสธ. 12 ปี
7) ศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2551
8) ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและป่าไม้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3
มิถุนายน 2553
9) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมณฑลยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2553
10) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยทุน
กองทุนมสธ. 12 ปี
11) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหังโจวและนครเซี่ยงไฮ้)
ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนกองทุนมสธ. 12 ปี
12) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนามใต้) ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 มกราคม 2557 ด้วยทุนส่วนตัว
7.5 กำรเป็นวิทยำกร
1) วิทยากรประจากลุ่มในการศึกษาดูงานและอภิปรายแนวทางและวิธีการดาเนินธุรกิจชุมชน ใน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรการบริหารธุรกิจการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม จัดโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2542 ณ. โรงแรมริชมอนด์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2) วิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การลงทุน” ในการอบรมเกษตรกรดาเนินธุรกิจและทัศน
ศึกษาดูงาน จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม
2542 ณ.มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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3) วิทยากรบรรยายแก่ข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “การ
วิเคราะห์โครงการปลูกสร้างสวนป่า” ในหลักสูตรฝึกอบรม – กลยุทธ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าไม้เชิงรุก รุ่นที่ 1 – 4
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2544
4) วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร : กรณีไม้ดอกไม้ประดับ” ให้แก่
เกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี วันที่ 19-20 และ 26-27 สิงหาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสานักงานเกษตร
จังหวัดนนทบุรี
5) วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและ Supply
Chain Management ให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 1 คือ เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลเพื่อการบริโภคสด ในวันที่ 31
สิงหาคม - 2 กันยายน 2549 ณ จังหวัด ฉะเชิงเทรา และรุ่นที่ 2 คือ เกษตรกรผู้ผลิตผักเพื่อการบริโภคสด ใน
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2549 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6) วิทยากรฝึกอบรม “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ” ในโครงการ “เสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 รุ่นที่ 2
วันที่ 26 มิถุนายน 2549 และรุ่นที่ 3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 จัดโดยสานักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับ
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



