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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ย. 2559 - ก.ย. 2563
ก.ย. 2555 - ก.ย. 2559
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2556
พ.ย. 2551 - มช.ค. 2553
ก.ค. 2550 - มช.ค. 2553
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาอาชชวศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย

หลวหนขาภาคววชาอาชชวศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย
หลวหนขาภาคววชาอาชชวศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาอาชชวศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย
คณะศศก ษาศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาอาชชวศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย

Ph.D. ( Agricultural Education), University of Philippines at Los Banos, PHILIPPINES,
วท.ม. (เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.บ. (ศศก ษาศาสตรเกษตร ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การสอนทางการศศก ษาเกษตร , หลลก สมต รและการประเมวนโครงการ , การศศก ษานอกระบบและการศศก ษาผมใ
ข หญน, ประเมวนโครงการและ
วางแผนโครงการ ,ผมน
ข าต

งานส อน
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Administration in Non-formal ED.for SD.
Advan.Research Metho.Non-formal Edu.SD.
Advanced Research Methodology in Non formal Education for Social Development
Career Education
Career Planning for the new Generation
Critical Analy.Non-formal Educa.Social Devel.
Critical Analysis and Non-formal Education for Social
curriculum developmemt in agricultural education
curriculum development in agricultural education
Design Program Devel.Non-formal.Edu.SD.
Knowledge Acquisition
Leader.Adminis.Non-fomal Educa.Social Devel.
learning process in career education and tchnology
learning process in career education and technology
Learning Process in Career Education&Tec
Monitor.Evalua.Non-formal Edu.Social Devel.
Non-formal Edu.Life Quali.Devel.Local Govern.
Organ.Loyalty Non-formal Educa. Social Devel.
Phil. Found.of Non-formal ED.for Social Dev.
Phil.Learn.Theories Non-formal Edu.for SD.
Philosophical and Foundation of Non-formal Education
Philosophy and Learning Theories in Non formal Education for Socil Development
Priciples and Foundation of Adult Education
Prin.& Found.of Non-formal ED.for SD.
Prin.of Adult Learn.in Non-formal ED.for SD.
Principles and Foundations of Non-formal Education for
program analysis and design in vocational education
Program Develop.in Non-formal ED.for SD.
Program Development im Non-formal Education for Social
Program Development in Non formal Education for Socila Development
program evaluation in agricultural education
research design in vocational education
research methods in agricultural research and developme
Research Methods in Non-formal ED.for SD.
research methods in vocational education development
Selec.Topics in Non-formal Edu.Social Devel.
Selected Topic
selected topics
seminar
Seminar 2
special problem
Special Problems
Stat.for Reseach in Non-formal ED.for SD.
Statistics for Research in Non formal Education for Social Development
Statistics for Research in Nonformal Education for Soc
Statistics for Research in Non-formal Education for Social Development
theory and practice in teaching agricultural education
theory of vocational education assessment
thesis
vocational education teaching strategies
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2545
ความตของการบลณฑวต ววทยาการหลลงการเกกบเกชย
ช วขององคยภาครลฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบ
สนจนการววจย
ล
ปป 2548-2549 การประเมวนความตของการมชส ว
น นรนวมใชขประโยชนยฝนหลวงในพชน
ร ทชเช กษตรกรรมภาคตะวลนออกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก ฝนหลวงและการบวนเกษตร สตานลก งานปลลด กระทรวงเกษตรและสหกรณย
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ล มก.
ปป 2550
ปป 2550-2555
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ปปจจลยทชม
ช ผ
ช ลตนอการพลฒนาความเขขมแขกงของธจร กวจชจมชนจรเขขส ามพลน อตาเภออมท
น อง จลงหวลด สจพ รรณบจร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจน
การสรขางเครชอขนายการผลวต เมลกด พลนธจข
ย าข วชจมชนจรเขขส ามพลน อตาเภออมท
น อง จลงหวลด สจพ รรณบจร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ประสวทธวผลหนนวยการเทชยบโอนประสบการณยอาชชพ ทชย
ช ด
ศ สมรรถนะสาขางานเทคนวคยานยนตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2551
โครงการประยจก ตยผลงานววจย
ล ไปใชขใ นการปฏวบต
ล ก
ว ารฝนหลวงของศมนยยปฏวบต
ล ก
ว ารฝนหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก ฝนหลวงและการ
บวนเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร
ปป 2549-2553 การใชขเทคโนโลยชทเช หมาะสมในการจลด การของเสชยจากฟารยมสจก รภายใตขก ารมชส ว
น นรนวมของชจมชนในพชน
ร ทชช ต.สามกระบชอเผชอก อ.เมชอง จ.นครปฐม (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2550-2551 การประเมวนความตของการมชส ว
น นรนวมในการพลฒนาบรวก ารฝนหลวงในพชน
ร ทชเช กษตรกรรมลจม
น นราต ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2550-2551

ความพศงพอใจในการใหขบรวก ารฝนหลวงของสตานลก ฝนหลวงและการบวนเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย

ปป 2551-2552 การสรขางระบบการตวด ตามและประเมวนผลการดตาเนวนงานของสท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานสนงเสรวมสวลส ดวภาพเดกก เยาวชน ผมด
ข อ
ข ย
โอกาส และผมส
ข งม อายจ (สท.)
ปป 2551-2552 ความพศงพอใจของเกษตรกรตนอการใหขบรวก ารฝนหลวงของสตานลก ฝนหลวงและการบวนเกษตรในภาคตะวลนออกเฉชยงเหนชอตอนลนาง
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2551-2553 การประเมวนเพชอ
ช การพลฒนาแบบยลงช ยชนภายใตขก ารมชส ว
น นรนวมของชจมชนในพชน
ร ทชโช ครงการทลบทวมสยามสถาบลนววจย
ล จจฬ าภรณย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทจนจากสถาบลนววจย
ล จจฬ าภรณย
ปป 2552-2553 การตวด ตามและประเมวนผลการดตาเนวนงานของ สท. ตามแผนปฏวบต
ล รว าขการ ประจตาปปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดลบผลลลพ ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากสตานลก งานสนงเสรวมสวลส ดวภาพและพวทก
ล ษยเดกก เยาวชน ผมด
ข อ
ข ยโอกาส และผมส
ข งม อายจ
ปป 2553
การประเมวนคจณลลก ษณะทชพ
ช งศ ประสงคยของนลก เรชยนตามโครงการระบบการพลฒนาคจณธรรมในสถานศศก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก
บรวหารงานและคณะกรรมการสนงเสรวมการศศก ษาเอกชน สตานลก งานปลลด กระทรวงศศก ษาธวก าร
ปป 2553-2554 การตวด ตามและประเมวนผลการดตาเนวนงานของ สท. ตามแผนปฏวบต
ล รว าชการ ประจตาปปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดลบผลลลพ ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากสตานลก งานสนงเสรวมสวลส ดวภาพและพวทก
ล ษยเดกก เยาวชนผมด
ข อ
ข ยโอกาส และผมส
ข งม อายจ
ปป 2555-2556

การตวด ตามและประเมวนผลการดตาเนวนงานดขานสตรชและครอบครลว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกวจการสตรชและสถาบลนครอบครลว

ปป 2556
บทบาทสตรชก บ
ล พชน
ร ทชท
ช างการเมชอง โครงการตวด ตามและประเมวนผลการดตาเนวนงานดขานสตรชแ
ร ละครอบครลว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
กวจการสตรชและสถาบลนครอบครลว กระทรวงการพลฒนาสลงคมและความมลน
ช คงของมนจษยย
ปป 2556-2557

แบบจตาลองการรลบรมป
ข ระโยชนยของระบบประกลนคจณภาพมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2557-2559 การประเมวนหลลก สมต รศวล ปศาสตรมหาบลณฑวต สาขาววชาการศศก ษานอกระบบเพชอ
ช พลฒนาสลงคม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากภาคววชาอาชชวศศก ษา
คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2560 การประเมวนหลลก สมต รปรลชญาดจษฎชบณ
ล ฑวต สาขาววชาการศศก ษานอกระบบเพชอ
ช พลฒนาสลงคม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากภาคววชาอาชชวศศก ษา
คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559
ศศก ษาศาสตรย

มจมมองการศศก ษานอกระบบเพชอ
ช พลฒนาสลงคม: กรณชศ ก
ศ ษาหลลก สมต รปรลชญาดจษฎชบณ
ล ฑวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากภาคววชาอาชชวศศก ษา คณะ

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อธวพ งศย ขวลญศลก ดว,ด Am-on Aungsuratana, Watcharee Lertmongkol, Jularat Wattana, "Leader Farmers'Ecpectation in Participation in Agricultural
Technology Transfer and Service Center Activities", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 5 (5) (2007)
43-55
- Somsuda Phoopatana, Chairit Photisuvan, Jularat Wattana, "New Dimension of Career Education", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 24 (1) (2009) 21-30
- ปวชณา คนยงคย, Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Sermsiri Chanprame, Watcharee Lertmongkol, "Adoption on Orchid Marketing Standard for
Export: A Case Study of Orchid Cultivators in Nong Nok Kai Subdistrict Area, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province", ววทยาสารกตาแพงแสน
(Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 7 (2) (2009)
- จรวยา ชมเอกวงศย, Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Pramote Saridnirun, Lop Phavaphutanon, "Factors Affecting Cantaloupe Production of
Farmers: A Case Study in Plabplachai Subdistrict Areas, U-Thong District, Suphan Buri Province", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic
Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 7 (2) (2009)
- สจปรชยา เมชยนเพชร, Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Sermsiri Chanprame, Watcharee Lertmongkol, "Orchid Production for Export Cultivators
Need for Cluster Building Production Development: A Case Study in Nong Nok Kai Subdistrict Area, Krathum Baen District, Samut Sakhon
Province.", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 7 (1) (2009) 25-37
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- ปาจรชยย ปะดจก า, Jularat Wattana, Somsuda Phoopatana, "Relationship between Student Learning Styles and Student Expected Teaching Behavior of
Agriculture Technology Faculty,Rajamangala University of Technology Thanyaburi,Pathumthani Campus.", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 24 (3) (2009)
239-249
- ประกอบ แสงสจวรรณ, Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Pramote Saridnirun, Watcharee Lertmongkol, "Some Economic Factors Affecting
Technology Utilization in GAP Asparagus Production: A Case Study of Asparagus Cultivators in Song Phi Nong District, Suphan Buri Province.",
ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 21-34
- มนรลต นย สารภาพ, Am-on Aungsuratana, Jularat Wattana, Pramote Saridnirun, Watcharee Lertmongkol, "Farmer’s Expectation of Community
Enterprise Cluster Development: A Case Study of Community Enterprise Group in Nong Goom Subdistrict Areas, Bo Ploi District, Kanchanaburi
Province.", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 8 (1) (2010) 1-13
- Jularat Wattana, Somsuda Phoopatana, "ประสวทธวผลหนนวยการเทชยบโอนประสบการณยอาชชพ ทชย
ช ด
ศ สมรรถนะสาขางานเทคนวคยานยนตย", วารสารครจศ าสตรย
อจต สาหกรรม 10 (2) (2011) 219-226
- Somsuda Phoopatana, Jularat Wattana, "แนวทางการสรขางความมลน
ช คงในการประกอบอาชชพ ของลมก จขางทชย
ช ด
ศ หลลก พระพจทธศาสนาตามหลลก หนขาทชก
ช ารงาน
ระหวนางนายจขาง ลมก จขาง ในสถาน ประกอบการสวงช ประดลบตกแตนง", วารสารครจศ าสตรยอต
จ สาหกรรม 10 (2) (2011)
- Jularat Wattana, Somsuda Phoopatana, "รมปแบบกวจกรรมทชย
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