ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.สาววต รร รลงสวภท
ล รย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2552 - ส.ค. 2552
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร

หลวหนขาภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร

Ph.D.(Agricultural and Extension Education), University of Maryland, สหรลฐอเมรวก า, 2533
M.S.(Community Development), มหาววทยาลลยมวส ซมร ,ชร สหรลฐอเมรวก า, 2525
ศศ.บ.(ประวลตศ
ว าสตรย) , มหาววทยาลลยธรรมศาสตรย, ไทย, 2523

ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การววจย
ล ทางสลงคมศาสตรย, in-depth interview

งานส อน
Agricultural Development
Agricultural Extension & Technology Transfer
Agricultural Extension and Technology Transfer
Basic Research Methods in Horticulture
Communication for Agricultural Development
Foundation of Extension
Indendent Study
Independent Study
Integrated Agriculture for Livestock Produc.
Integrated Agriculture for Livestock Production
Introduction to Agricultural Science
Paradigm in Agricultural Extension
Qualitative Research Methods in Agri. Ext.
Research & Creation Methods for Agri.Develop.
Research Methods in Agricultural Extension
Research Methods in Sustainable Agriculture
Seminar
Seminar ( 1 )
Seminar ( 2 )
Seminar 1
Sufficiency Economy Agri.Exten.Develop.
Sustainable Agriculture
Thesis
Thsis
Tropical Agriculture Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2544
การถนายทอดความรมห
ข ลลก สมต ร "การผลวต มะขามหวาน" และ "ธธร กวจชธมชน" ใหขก บ
ล เกษตรกรผมป
ข ลมก มะขามหวาน ตตาบลวลงชมภม อตาเภอเมชอง จลงหวลด
เพชรบมร ณย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอธด มศศก ษา
ปป 2549
การถนายทอดเทคโนโลยรก ารผลวต และการใชขประโยชนยจากหญขาแพงโกลนาหมลก เพชอ
ช การผลวต สลต วยเครย
ค วเอชอ
ค ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการอธด มศศก ษา
ปป 2549
การเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต โคนมและรมปแบบการผลวต นมในฟารยมโคนมรนวมกลบการใชขประโยชนยจากพชชอาหารสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธน
จากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษากระบวนการผลวต ตขนทธนและผลตอบแทนการผลวต ขขาวอวนทรรยใ
ย นเขตพชน
ค ทรภ
ช าคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2550

หลลก ควด และการปฏวบต
ล เว พชอ
ช แกขไ ขปปญหาหนรส
ค น
ว ของภมมป
ว ญ
ป ญาเกษตรกรไทย ในภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2551

การพศงช ตนเองในงานสนงเสรวมประมง: คชออะไร และ อยนางไร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว

ปป 2551-2553 Natural Resource Conservation Practices of Resettlers in the New Resettlement Areas of Amhara Region, Ethiopia ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนรลฐบาลประเทศเอธวโอเบรย
ปป 2552-2553 การเปรรยบเทรยบความรมข ทลก ษะ และ ความควด เหหนเกรย
ช วกลบการววจย
ล ทางสนงเสรวมการเกษตร : กรณรศ ก
ศ ษานวส ต
ว บลณฑวต ทรล
ช งทะเบรยนเรรยนววชา 01001591
(ระเบรยบววธว
ร จ
ว ย
ล ทางสนงเสรวมการเกษตร ) ภาคตขนปปก ารศศก ษา 2552 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2551-2552

ววธก
ร ารเจาะจงกลธม
น เปปาหมายในงานสนงเสรวมการประมง : ขขอเดนนและขขอดขอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว

ปป 2551-2553 Comparison Between Economic Changes and Satisfaction on Social Services of Resettlers under Resettlement Program in Amhara
Region, Ethiopia ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนรลฐบาลประเทศเอธวโอเบรย
ปป 2552
ปป 2552-2553

เหตธแหนงหนรส
ค น
ว และแนวทางแกขไ ข : กรณรศ ก
ศ ษาภมมป
ว ญ
ป ญาเกษตรกรไทยในภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
การเลชอกววธก
ร ารสนงเสรวมทรเช หมาะสมสตาหรลบชาวประมงรายยนอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
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ปป 2554
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร

Understanding the Impacts of Extension Methods on the Livelihoods of Small-scale Fishers ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
การสลงเคราะหยและแลกเปลรย
ช นเรรยนรมเข พชอ
ช แกขไ ขปปญหาหนรส
ค น
ว : กรณรศ ก
ศ ษาครมภม
ม ป
ว ญ
ป ญาไทยในภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธน

ปป 2554-2555 Agricultural Extension in Thailand Based upon Viewpoints of an Innovative Thinker: Prof. Rapee SAGARIK ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากThe Agricultural and Forestry Research Center of the University of Tsukuba
ปป 2554-2556 Using SWOT Analysis to Identify Co-management Schemes that Enhance the livelihoods of Small-scale Fishers ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2555-2556 การรลบรมข
ข อ
ข มมล และความพรขอมของนวส ต
ว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสนกลบการเขขาสมป
น ระชาคมเศรษฐกวจอาเซรยนของประเทศไทย (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2555-2556 แนวทางการประยธก ตยปรลชญาของเศรษฐกวจพอเพรยงเพชอ
ช การพลฒนาตนเองและครอบครลวของนวส ต
ว คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556
การศศก ษาอลต ราคนาใชขจาน ยการแปรสภาพมลนสตาปะหลลงอลตราการสมญเสรยนคาต หนลก และคนาใชขจาน ยการเกหบรลก ษาและคนาขนสนงตามโครงการแทรกแซงตลาด
มลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากกระทรวงพาณวชยย
ปป 2556-2557 ปปญหาและแนวทางแกขไ ขในการประยธก ตยปรลชญาของเศรษฐกวจพอเพรยง เพชอ
ช การพลฒนาบธคคลและครอบครลวของนวส ต
ว คณะเกษตร มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตบางเขน
ปป 2557-2558 การตลด สวนใจซชอ
ค ขขาวไรซยเบอรยร ข
ชร องผมบ
ข รวโภคทรศ
ช น
ม ยยขาข วสหกรณยไ ทย ชธมนธมสหกรณยก ารเกษตรแหนงประเทศไทย จตากลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2556-2557 Managing Sustainable Pomelo Orchards Based on Empirical Evidences of Thai Local Intellect, Mr. Somsong Sangtawan ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2557-2558
สนวนตลว

ความตของการความรมเข กรย
ช วกลบการวางแผนงานโครงการของเจขาหนขาทรส
ช งน เสรวมการเกษตรในเขตภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธน

ปป 2557-2559 การขลบเคลชอ
ช นปรลชญาของเศรษฐกวจพอเพรยงในระดลบบธคคลและครอบครลวของนวส ต
ว คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยใ นววชา 01001311 ภาค
ตขนปปก ารศศก ษา 2557 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2559-2560

การตลด สวนใจของนลก ทนองเทรย
ช วทรเช ดวนทางมาทนองเทรย
ช วเกาะเกรหด จลงหวลด นนทบธร ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว

ปป 2559-2560 ความพศงพอใจของเกษตรกรผมป
ข ลมก กลขวยหอมทองตนอการดตาเนวนงานสนงเสรวมการเกษตรของสหกรณยก ารเกษตรทนายาง จตากลด อตาเภอทนายาง จลงหวลด
เพชรบธร ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2559-2561 Participation of Group Members Based on Sufficiency Economy Philosophy: a Case Study of Moo 1 Lak Song Farm Housewives
Group Community Enterprise, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2559-2561 ความพศงพอใจของเกษตรกรผมป
ข ลมก กลขวยหอมทองปลอดสารพวษตนอการปฏวบต
ล งว านของสหกรณยก ารเกษตรบขานลาด จตากลด อาเภอบขานลาด จลงหวลด
เพชรบธร ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2559-2561
ตลว

ปปจจลยทรม
ช ค
ร วามสลมพลนธยตอ
น การผลวต กาแฟโรบลส ตขาของเกษตรกร ตตาบลรลบรนออาเภอทนาแซะ จลงหวลด ชธมพร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวน

ปป 2560-2561 การมรส ว
น นรนวมในการดตาเนวนงานของสมาชวก กลธม
น ยธวเกษตรกรโรงเรรยนประชามงคล อตาเภอหนองปรชอ จลงหวลด กาญจนบธร ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากทธนสนวนตลว
ปป 2560-2561 โครงการศลก ยภาพและความพรขอมดขานอาหารและการเกษตรของกลธม
น ประเทศ CLMV ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการการ
อธด มศศก ษา (สกอ.)
ปป 2560
ปป 2561-2562
(วช.)

รมปแบบการจลด การความรมส
ข อ
นม งคยก รอลจฉรวยะสตาหรลบววส าหกวจชธมชนเกษตรรธน
น ใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
โครงการศศก ษาสถานการณยก ารผลวต และปปญหาการสนงออกสวนคขาเกษตรไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Savitree Rangsipaht, Supaporn Thaipakdee, "Perception of Participants on Monitoring and Evaluation of Extension Program: A Case Study of
International Training Course in Coastal Fisheries Management and Extension Methodology", The Kasetsart Journal 26 (1) (2005) 82-90
- Supaporn Thaipakdee, Pramote Saridnirun, Savitree Rangsipaht, เฉลวมพล จตธพ ร, "Sustainable Development Approach for Farmers and
Community: A Case Study of the Royal Initiated
?New Theory? and Community Enterprise in
Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province", ววทยาสารเกษตรศาสตรย (สลงคมศาสตรย) 28 (2) (2006) 265-275
- Savitree Rangsipaht, "Assessment of Extension Program Effectiveness : A Case Study of International Training Course on Coastal Fisheries
Management and Etension Methodology", วารสารกตาแพงแสน 4 (1) (2006) 74-91
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- Savitree Rangsipaht, "Comparison on Knowledge, Skills and Opinions towards Agricultural Extension Research: A Case Study of Graduate
Students Registering Course 01001591 (Research Methods in Agricultural Extension) First Semester of Academic Year 2009", วารสารววชาการสนง
เสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication) 6 (1) (2010)
- Savitree Rangsipaht, "Managing Sustainable Pomelo Orchards Based on Empirical Evidences of Thai Local Intellect, Mr. Somsong Sangtawan",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (2) (2013) 333-336
- Savitree Rangsipaht, นส.ณลต ฐา พลเสน, "Knowledge Needs on Project Planning of Extension Agents in Western Region", Agricultural Science
Journal 46 (1) (2015) 31-40
- Supaporn Thaipakdee, Savitree Rangsipaht, PANCHIT SEENIANG, "Information Perception and Readiness of Undergraduate Students in
Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus as Thailand Entering ASEAN Community (AC)", วารสารสลงคมศาสตรยและศวล ปศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย 4 (1) (2015) 1-13
- Savitree Rangsipaht, น.ส.สธนน
ล ทา สธขเจรวญ, Panamas Treewannakul, "Decision-Making Behavior on Purchasing Riceberry of Consumers at Thai
Cooperative Rice Center, the Agricultural Co-operative Federation of Thailand Limited", Agricultural Science Journal 47 (1) (2016) 7-18
- นส.ศรลญญา ศรรส ข
ธ , Savitree Rangsipaht, PATCHARAVADEE SRIBOONRUANG, "Decision of Tourists on Travelling to Ko Kret, Nonthaburi
Province", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 35 (3) (2017) --- Savitree Rangsipaht, "Participation of Group Members Based on Sufficiency Economy Philosophy: a Case Study of Moo 1 Lak Song Farm
Housewives Group Community Enterprise, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province", วารสารแกนนเกษตร 45 (1) (2017) --- นส.วลนทนรยย ศรรพ วงผกาพลนธธ,ย Savitree Rangsipaht, PATCHARAVADEE SRIBOONRUANG, "Satisfaction of Banana Growers on the Agricultural
Extension Work of Tha Yang Agricultural cooperatives Limited, Tha Yang District, Phechaburi Province", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 35 (3) (2017) --- นางสาววลนทนรยย เกษมพวณ, PATCHARAVADEE SRIBOONRUANG, Savitree Rangsipaht, "Farmers’ Opinion toward the Future of Para Rubber
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