อาจารย์ ปิลันธนา แป้นปลื้ม
ตาแหน่งทางวิชาการ
แขนงวิชา
วิชาเอก
ตาแหน่งทางบริหาร
ที่ทางาน
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Email address

อาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
การจัดการการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร
ผู้แทนแขนงวิชาการจัดการการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปากเกร็ด นนทบุรี 11200
0-2504-8151
โทรสาร 02-503-3578
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ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

อื่นๆ

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)
ศศ.ม.
(เกษตรศาสตร์)

วิชาเอก
ศึกษาศาสตร์เกษตร
ธุรกิจการเกษตร

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบ
2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

-

ประสบการณ์การทางาน
2552 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณะกรรมการ
ปัจจุบัน ผู้แทนแขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
2554 - ปัจจุบั น ประธานคณะกรรมการบริหารชุด วิชาการจัดการปฏิบัติการและทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการผลิตผลและการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
2553 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์
2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดการฟาร์ม
2552 - ปั จ จุ บั น คณะกรรมการผลิ ตและบริห ารชุดวิ ช าสารสนเทศและการวิจั ยทางธุ รกิ จ
การเกษตร
2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการเงินธุรกิจการเกษตร
2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ผลงานทางวิชาการ
ปิลันธนา แป้นปลื้ม และสัจจา บรรจงศิริ มาตรฐานการผลิตและสินค้าพืช ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557
ปิลันธนา แป้นปลื้ ม การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
ปิลันธนา แป้นปลื้ม สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
ปิลันธนา แป้นปลื้ม การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
จัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2554
ปิลันธนา แป้นปลื้ม สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
ปิลันธนา แป้นปลื้ม การจัดการผลผลิตการเกษตร ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจการเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
ปิลั นธนา แป้ น ปลื้ ม การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิ ตสั ตว์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
ปิลันธนา แป้นปลื้ม หลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
จัดการฟาร์ม นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

ปิลันธนา แป้นปลื้ม การเริ่มกิจการฟาร์ม ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการฟาร์ม นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
พรศรี เหล่ารุ จิสวัสดิ์ และปิลันธนา แป้นปลื้ม การวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดสินค้า
เกษตร ใน เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าการจั ด การการตลาดสิ น ค้ า เกษตร นนทบุ รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
อัจฉรา โพธิ์ดี และปิลันธนา แป้นปลื้ม สภาพการตลาดสินค้าเกษตร ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ชยาพร วัฒนศิริ ชัยวัฒน์ คงสม อัจฉรา โพธิ์ดี ภวัต เจียมจิณณวัตร และปิลันธนา แป้นปลื้ม
2553 โครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย
ชยาพร วัฒ นศิริ มณฑิช า พุทซาคา ปิลั นธนา แป้นปลื้ ม นาถฤดี นาครวาจา และปาริช าติ
ดิษฐกิจ 2553 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม มสธ
ชยาพร วัฒนศิริ ชัยวัฒน์ คงสม มณฑิชา พุทซาคา ภวัต เจียมจิณณวัตร ปิลันธนา แป้นปลื้ม
อิงอร ไชยเยศ วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ และสุรพงษ์ อนุตธโต
2552 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและช่องทางจาหน่ายผลิตผลของเกษตรกรที่
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
ปิลันธนา แป้นปลื้ม และมณฑิชา พุทซาคา 2557 โครงการพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความสนใจพิเศษ
1. การตลาดสินค้าเกษตร
2. การจัดการธุรกิจการเกษตร

