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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
มร.ค. 2563 - ก.ย. 2566
ธ.ค. 2558 - ก.ย. 2562
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร

รองหลวหนขาฝฝายประกลนคสณภาพการศศก ษาภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร
รองหลวหนขาภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร

กศ.ด.(เทคโนโลยรก ารศศก ษา), มหาววทยาลลยศรรนครวนทรววโรฒ (ประสานมวต ร), ไทย, 2545
กศ.ม.(เทคโนโลยรก ารศศก ษา), มหาววทยาลลยศรรนครวนทรววโรฒ (ประสานมวต ร), ไทย, 2535
ศษ.บ.(เทคโนโลยรก ารศศก ษา) เกรยรตวนย
ว มอลนดลบ 2, มหาววทยาลลยศวล ปากร, ไทย, 2529
ค.บ. (คอมพววเตอรยศ ก
ศ ษา), มหาววทยาลลยราชภลฎจลนทรเกษม, ไทย, 2538
กษ.บ.(สนงเสรวมการเกษตร), มหาววทยาลลยสสโขทลยธรรมาธวร าช, ไทย, 2562

ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เทคโนโลยรก ารศศก ษา, สนงเสรวมการเกษตร และ นวเทศศาสตรยเกษตร

งานส อน
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Agricultural Extension Administration
Art of Photography
Communication for Agricultural Development
Communication Media Administration
Foundation of Extension
Graphic Design for Agricultural Extension
Human Resource Compet.Develop.in Agri.Sector
Human Resource Competency Development in Agricultural
Human Resource Development for Agriculture
Independent Study
Leaders and Agricultural Sectors Development
Mass Communication for Extension
Media Administration for Communication
Media Strategies for Technology
Media Strategies for Technology Transfer
Multimedia Design & Develop.for Agri.Exten.
Multimedia Design and Development for Agricultural Ext
Paradigm in Agricultural Extension
Participatory Creating Agricultural Innovation
Participatory Development in Extension
Perspective Agricultural Extension and Innovation Mana
Perspective in Agricultural Extension
Photography for Agricultural Extension
Principles of Photography
Psychology in Agricultural Exten.& Develop.
Psychology in Agricultural Extension
Psychology in Agricultural Extension and Development
Radio & TV Programs Preparation in Agri.
Radio Program Product. Agri. Exten. Develop.
Radio Program Product.Agri.Exten.Develop.
Radio Program Production for Agricultural Extension an
Radio Programs Production for Extension
Research & Creation Methods for Agri.Develop.
Research and Creation Methods for Agricultural Development
Research and Creation Methods for Agricultural Development
Research Methods in Agricultural Extension
Research Methods in Agricultural Extension and Innovat
Seminar
Smart Agriculture and Agricultural Extension Innovatio
Special Problems
Statistics in Agricultural Extension Research
Technical Photography
Television Program Production for Agricultural Extensi
Television Programs Production for Extension
TV.Program Produc.Agri.Exten.Develop.
การจลด รายการววทยสและโทรทลศ นยฯ
การผลวต รายการววทยสเพชอ
ช การสนงเสรวม Radio Programs Produ
ววชาหลลก การถนายรมป (Principles of Photography
ววชาหลลก การถนายรมป (Principles of Photography)
สลมมนา
สลมมนา 2
สารลต ถทางการสนงเสรวม
สชอ
ช สารมวลชนเพชอ
ช งานสนงเสรวม(Mass Communication for Ext
หลลก การถนายรมป
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
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ปป 2551-2553 การสรขางนวลต กรรมถนายทอดความรมเข กรย
ช วกลบการจลด การขยะผนานอาสาสมลครสาธารณสสข ในเขต จลงหวลด เพชรบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
มมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2551-2552 สภาพแวดลขอมทางการเรรยนของนวส ต
ว ปรวญญาตรร คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะเกษตร
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2554 การศศก ษาการใชขชด
ส อสปกรณยไ ฟฟฟาเคลชอ
ช นทรช (KU-Bike ES)สตาหรลบรถจลก รยาน กรณรศ ก
ศ ษา: นวส ต
ว ผมใ
ข ชขร ถจลก รยานภายในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตบางเขน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขของมหาววทยาลลยฯ
ปป 2553-2554
เกษตร มก.

ความรมแ
ข ละการดมแลรลก ษาตนเอง หลลงการผนาตลด ฉายแสง และเคมรบาต บลด ของเกษตรกรผมป
ข ว
ฝ ยโรคมะเรรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะ

ปป 2553-2554 จวต สตานศก ของประชาชนในเขตเทศบาลเมชองเพชรบสร ร จลงหวลด เพชรบสร ท
ร ม
ชร ต
ร อ
น การพลฒนาเทคโนโลยรก ารกตาจลด ขยะและบตาบลด นราต เสรย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2555-2556 การถนายทอดความรมเข กรย
ช วกลบเทคนวคการผสมเกสรปาลยมนราต มลน เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต อตาเภอหนองเสชอ จลงหวลด ปทสมธานร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
ภาคววชาสนงเสรวมและนวเทศศาสตรยเกษตร คณะเกษตร
ปป 2556
การศศก ษาอลต ราคนาใชขจาน ยการแปรสภาพมลนสตาปะหลลงอลตราการสมญเสรยนราต หนลก และคนาใชขจาน ยการเกรบรลก ษาและคนาขนสนงตามโครงการแทรกแซงตลาด
มลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกระทรวงพาณวชยย
ปป 2557-2558 ความรมท
ข ศ
ล นคตวและการปฏวบต
ล เว กรย
ช วกลบการตรวจคลด กรองมะเรรงปากมดลมก ของอาสาสมลครสาธารณสสขในหมมบ
น าข น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
คณะแพทยยศ าสตรย มหาววทยาลลยศรรนครวนทรววโรฒ
ปป 2559-2560
ทสนสนวนตลว

แนวโนขมการปลมก สขมโอพลนธสท
ย บ
ล ทวมสยามของเกษตรกร ตตาบลคลองนขอย อตาเภอปากพนลง จลงหวลด นครศรรธรรมราช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก

ปป 2559-2560
ทสนสนวนตลว

ปปจจลยทรม
ช ค
ร วามสลมพลนธยก บ
ล การปลมก ปาลยมนราต มลนของเกษตรกร ตตาบลบางสวรรคย อตาเภอพระแสง จลงหวลด สสร าษฎรยธานร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก

ปป 2560-2561
จากทสนสนวนตลว

ความควด เหรนของเกษตรกรทรม
ช ต
ร อ
น การปฟองกลนกตาจลด หนอนหลวดตามะพรขาวในมะพรขาวดขวยววธผ
ร สมผสาน จลงหวลด ฉะเชวงเทรา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน

ปป 2560-2561

ความควด เหรนของเกษตรกรทรม
ช ต
ร อ
น การผลวต ขขาวตามระบบอวนทรรยอ
ย าต เภอหขวยทลบทลน จลงหวลด ศรรส ะเกษ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2562-2563 การพลฒนาสชอ
ช เทคโนโลยรอจ
ล ฉรวยะเพชอ
ช สนงเสรวมการทนองเทรย
ช วเชวงเกษตรและวลฒนธรรมของฐานเรรยนรมช
ข ม
ส ชนบขานทนาคอย อตาเภอศรรประจลนตย จลงหวลด
สสพ รรณบสร ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2563-2564 สนงเสรวมการทนองเทรย
ช วเชวงเกษตรและวลฒนธรรมดขวยสชอ
ช เทคโนโลยรอจ
ล ฉรวยะตลาดนราต บางขาม วลด คสงข ทนาเลา อตาเภอบขานหมรช จลงหวลด ลพบสร ร ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนลบสนสนและสนงเสรวมการศศก ษาคขนควขาววจย
ล ของอาจารยยและนลก ววจย
ล บรรจสใ หมนจากกองทสนคณะเกษตร
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- จสไ รวรรณ จลนละมมล , Ittiphol Rasriekreangkrai, Supattra Srisuwan, Pramote Boonyasiri, "The Construction of Solid Waste Management Process
for Student Level 2 in Tambon Sam Kwai Phuk Amphoe Mueang Changwat Nakhon Pathom
", วารสารสวงช แวดลขอม มก. 4 (1) (2007) 110-121
- นราต ฝน อวนทนร, Ittiphol Rasriekreangkrai, Supattra Srisuwan, Pramote Boonyasiri, "Training Program on Solid Waste Management for Community
Leader in Tambon Sam Kwai Phuk, Amphoe Mueang, Changwat Nakhon Pathom", วารสารสวงช แวดลขอม มก. 4 (1) (2007) 146-156
- อนงนวต ยย ใจเกลรย
ร ง, Supattra Srisuwan, Surin Niyamangkoon, Somkiert Prasanpanich, "Adoption of Technology for Pangola Production and Utilization
among Ruminant Farmers in Nong Sua District, Pathum Thani Province
", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008) 153-162
- เปรมกมล นวยม, Supattra Srisuwan, chatcharee naritoom, Surin Niyamangkoon, "Farmer's Opinions on Using Monosodium Glutamate By-product as
Sugarcane Fertilizer in Kamphaeng Phet Province
", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (2) (2008) 163-170
- ประนอม สวมละคร, chatcharee naritoom, Poonpipope Kasemsap, Supattra Srisuwan, "Tapping TECHNOLOGY Applications and Tapping Panel
Damage Condition of Completed Replanting Program Rubber Plantation at Satuek District,Buriram Province", Agricultural Science Journal (วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008) 293-302
- นายณลฐวสฒว นวลกสล , Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , รศ.ดร.สมเกรยรตว ประสานพานวช, "Adoption of leucaena Utilization among Ruminant
Farmers in Saraburi Province", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (3) (2009) 347-354
- ทรงศลก ดวด เทพหนม, Supattra Srisuwan, Surin Niyamangkoon, "Study on Status of Beef Catting of Farmers in Tharua Subdistrict; Mueang District;
Nakhon Si Thammarat Provice", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (2) (2009) 257-264
- เชวด ศลก ดวด จสล ละโพธว, Supattra Srisuwan, Surin Niyamangkoon, "Members'Satisfaction Towards the Performance of Agricultural Extension Department
Officers,Muaklek Dairy Cooperative Ltd.,Saraburi", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (2) (2009) 265-274
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- จสฬ ารลต นย ภมมป
ว ระหมลน, Ittiphol Rasriekreangkrai, Sujinna Karnasuta, Supattra Srisuwan, "Knowledge Transfer Technique on Solid Waste
Management to the Public Health Volunteer in Laem Phak Bia Sub-district,Ban Laem Distric,Petchaburi Province.", วารสารสวงช เเวดลขอม มก. 8 (1) (2011)
--- Supattra Srisuwan, สสทต
ล ตา ชสมพร, "Status of Rice Production of Farmers in Champa Sub-district, Tharuea District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (2(พวเศษ)) (2012) 577-580
- สวร น
ว น
ล ทย หนมส งคย, Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "Farmers' Opinions on Utilization of Parasitiod in Controlling Pink Cassava Mealybug
in Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (2) (2013) 181-189
- จารร ซอนสช, Sujinna Karnasuta, Supattra Srisuwan, "Awareness of People in Phetchaburi Municipality for Development of Waste Disposal and
Wastewater Treatment Technology.", อนามลยสวงช เเวดลขอม 15 (2) (2013) 26-34
- รสงน นภา พลนธยจน
ล ทรย, Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "TOURIST’ S OPINIONS TOWARD TOURISM AT SAI NOI FLOATING MARKET,
SAI NOI DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (3) (2014) 205-214
- ปปญญา แหลมเจรวญพงศย, Supattra Srisuwan, ผศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "Farmers’ Opinion on Application of Beauveria bassiana for Controlling The
Brown Planthopper in Rice Field of Farmer at Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (3) (2014)
215-224
- ปปยาภลส รย ปปยะจารสวฒ
ล นย, Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "Orchid Planting Condition of Farmers in Sam Phran District, Nakhon Pathom
Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2) (2014) 113-120
- จสฑ ามาส กลวน
ช เกลขา, Supattra Srisuwan, "The Use of Insecticides to Eliminate Brown Plant Hopper by Rice Farmers in Muang Uthai Thani
District, Uthai Thani Province", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 32 (1) (2014) 21-28
- Supattra Srisuwan, Chalermpol Phumichai, Tanee Sreewongchai, "Knowledge Transfer on The Oil Palm Pollination for Increaseing Oil Palm
Productivity in Nong Suea district, Pathum Thani Province", ววทยาศาสตรยเกษตร 46 (1) (2015) 63-71
- เบญจวรรณ นานรลมยย, Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "Opinion of Farmers towards the Water Source Project in Paddy Fields
Outside Irrigated Areas, Nong Hong District, Buri Ram Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 253-262
- วนวด า ดาวเรชอง, Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "Members’ Satisfaction towards Business Operation of Ban Na San Agricultural
Cooperative Ltd., Ban Na San District, Surat Thani Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 219-228
- กวต ตวณฎ
ล ฐย จวต ตยอาจหาญ, Panamas Treewannakul, Supattra Srisuwan, "Consumer's Behavior of Organic Agricultural Products in Sookjai
Market,Sam Phran District, Nakhon Pathom Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (1) (2016) 47-56
- พวชญา สาระรลก ษย, Supattra Srisuwan, รศ.ดร.สสร น
ว ทรย นวยามางกมร , "Factors Related to Durian Planting Status of Farmers in Tham Sing
Subdistrict,Mueang District, Chumphon Province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 201-212
- ชนวต า ชสมศรร, Supattra Srisuwan, สสร น
ว ทรย นวยมางกมร , "Factors Related to Oil Palm Planting of Farmers in Bang Sawan Subdistrict, Phrasaeng District,
Surat Thani Province.", วารสาร มจร สลมคมศาสตรยปรวทรรศนย 6 (2ฉบลบพวเศษ) (2017) 597-607
- ศวร ว
ว รรณ สรหจ
ย ก
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ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงร ทรช 9 (2015)
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- อรรถพร เฉยพลนธย, Supattra Srisuwan, "Farmers’ Opinion on Utilization of the Production of Beauveria bassiasna from Rice in Controlling the Brown
Planthopper in Uthaithani Province", การประชสมววชาการและเสนอผลงานววจย
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Province", การประชสมววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตว ครลงร ทร8
ช "ประเทศไทย4.0 นวลต กรรมสรขางสรรคยส ก
นม ารพลฒนาทรย
ช งชล ยชน" มหาววทยาลลยศวล ปากร
(2018)
- ทวรวฒ
ล นย ไชยวรร ะ, Supattra Srisuwan, "Farmer’ Opinions on Utilization of Bracon wasp for Controlling Coconut Black-Headed caterpillar in oil palm at
Nong Suea district, Pathum Thani Province", การประชสมววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตว ครลงร ทร8
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