ประวัติบุคคล
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล นางสาวนารีรัตน์ สีระสาร
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำแหน่งทำงบริหำร/ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สถำนที่ติดต่อ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร. 8085 โทรศัพท์ 084-647-4577
๕. คุณวุฒิกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
วุฒิ
วิชำเอก
สถำบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ.
การบริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.
2543
สุรินทร์
ปริญญาโท
วท.ม.
ส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545
ปริญญาเอก
Ph.D. Agricultural Resources Chinese Academy of
and Environmental Agricultural Sciences, CAAS,
2558
Economics
Beijing
อื่นๆ
BA. Chinese Literature
Hua Qiao University
2551
๖. สำขำวิชำ/เรื่องที่เชี่ยวชำญ
 ส่งเสริมการเกษตร
 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
 เกษตรอินทรีย์/มาตรฐานสินค้าเกษตร
 การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มเกษตร
 ธุรกิจในงานส่งเสริมการเกษตร
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 นวัตกรรมสินค้าเกษตร
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
๗. ประสบกำรณ์ในกำรเป็นอำจำรย์สอนระดับบัณฑิตศึกษำ (ถ้ำมี) โปรดระบุ รำยวิชำ/ชุดวิชำ หลักสูตร
ชุดวิชา 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
ชุดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
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๘. ผลงำนทำงวิชำกำร จำนวน....................เรื่อง
หนังสือ/ตำรำ จำนวน ๑๑ เรื่อง
๑. นารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ
พัฒนาชุมชนเกษตร หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 3-1 – 3-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๒. นารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มและองค์กรการเกษตร. ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น.6-1
– 6-34). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๓. นารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 10 กลุ่มสตรีเกษตร. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนากลุ่ม
สถาบันและองค์กรการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น.10-1 – 10-31). นนทบุรี: สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๔. สมจิต โยธะคง, นารีรัตน์ สีระสาร และอภัยชนม์ วัชรสินธุ์. (2553). หน่วยที่ 7 การจัดการความรู้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตรของภาคธุรกิจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 7-1 – 7-68). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๕. บาเพ็ญ เขียวหวาน และนารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน. ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเกษตร หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 2-1 – 2-52). นนทบุรี: สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๖. สุนันท์ สีสังข์ และนารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 12 การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้
สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร. ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
หน่วยที่ 8-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 12-1 – 12-46). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๗. สุนันท์ สีสังข์ และนารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 15 การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศ
และสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร. ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตร หน่วยที่ 8-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 15-1 – 15-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๘. สมจิต โยธะคง และ นารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัด
ภูมิทัศน์. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครัง้ ที่ 1, น. 11 – 1-51). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๙. สมจิต โยธะคง และ นารีรัตน์ สีระสาร. (2553). หน่วยที่ 15 ธุรกิจพืชสวนประดับธุรกิจภูมิทัศน์และ
ความสัมพันธ์ของธุรกิจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ หน่วยที่ 8-15
(พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 15-1 – 15-47). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๑๐. นารีรัตน์ สีระสาร. (2559). หน่วยที่ 7 ดนตรี. ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน. หน่วยที่
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1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 7-1 – 7-46). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๑๑ นารีรัตน์ สีระสาร. (2559). หน่วยที่ 11 พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย. ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน. หน่วยที่ 8-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 11-1 –11-48). นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผลงำนวิจัย จำนวน. ๓ เรื่อง
๑. นารีรัตน์ สีระสาร. (2553). การจัดการความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบอนสีผ่านสื่อระบบการศึกษาทางไกลของ
เกษตรกรผู้ปลูกบอนสีในอาเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี. แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
๒ นารีรัตน์ สีระสารและคณะ (2559) “การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร” โดยศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
๓. นารีรัตน์ สีระสารและคณะ (2559) “โครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมด้านการแปรรูป
เครื่องดื่มจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ ระหว่าง สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติจีน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับ กรมการข้าว ปีงบประมาณ 2559
ระดับกำรเผยแพร่
บทควำม จำนวน. ๒ เรื่อง
ชำติ
นำนำชำติ
๑. Nareerut Seerasarn (2015) Knowledge Management of

Caladium Business through Distance Education (For
caladium farmers in Sai Noi District, Nonthaburi
Province) in London International Conference on
Education (LICE-2015) Monday, Nov 9, 2015 Wednesday, Nov 11, 2015 Venue: Heathrow Windsor
Marriott Hotel, United Kingdom (www.liceducation.org)
๒. Sineenuch Khrutmuang Sanserm , Bumpen Keowan,

Benchamas Yooprasert and Nareerut Seerasarn (2015)
Development of Distance-Learning Curriculum Model
on Food Safety and Organic Agriculture Developed
from the Sufficiency Economy Philosophy for the
ASEAN Community. The 8 th International Conference
on Environmental and Rural Development On 25 - 26
February 2017 (poster)
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