
1. ชื่อ    รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์    ระดับ 9 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545 
 2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 
 2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์     ระดับ 4 เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2534 
หมายเหตุ ก่อนโอนย้ายมาท่ี มสธ. เคยปฏิบัติราชการสังกัดกรมปุาไม้ ในต าแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้และ

นักวิชาการ 
ปุาไม้ 3-4 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2524-31 ธันวาคม 2533 

3. ต าแหน่งทางบริหาร 
 3.1  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546) 

 3.2 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2543-2545) 
  3.3  รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2538-2539) 
   กรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2538-2541 และ  

         พ.ศ. 2545-2546) 
3.4 กรรมการสภาวิชาการ (ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์) 
   (พ.ศ. 2539-2541) 
3.5  ผู้ช่วยอธิการบดี (พ.ศ. 2540-2542) 
3.6  รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ (พ.ศ. 2541-2542) 
3.7  กรรมการ อ.ก.ม. (ผู้แทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย) (พ.ศ. 2545-2546) 
3.8  กรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา (พ.ศ. 2541-2543) 
3.9  ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (รักษาการในต าแหน่ง) (พ.ศ. 2542) 
3.10 กรรมการประจ าส านักวิชาการ (พ.ศ. 2541-2545) 
3.11   ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
     (พ.ศ. 2543-2545) 
3.12 กรรมการบัณฑิตประจ ามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543-2545) 
3.13 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

 (พ.ศ. 2543-2545) 
3.14 ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการส่งเสริมการปุาไม้ (2ปี) (พ.ศ. 2543) 
3.15 ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการการผลิตพืช (2ปี) (พ.ศ.2543) 
3.16 หัวหน้าคณะท างานการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการผลิตพืช หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

 (การจัดการการผลิตพืช) (พ.ศ. 2538-2539) 
3.17 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช (พ.ศ. 2541-2543) 
4. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญา   สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี  วท.บ. (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  วท.ม (วนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  



 ปริญญาเอก  Ph.D (Forestry) UPLB   ประเทศฟิลิปปินส์ 
5. ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 
  ความสนใจ วนเกษตร ปุาชุมชนและปุาชายเลน 
6. ผลงาน 
 6.1 อาจารย์สอนเสริม/ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาต่าง ๆ และเป็นวิทยากรหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
   6.1.1  ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 
  6.1.2 ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 
  6.1.3 ชุดวิชาการพัฒนาชนบท 
   6.1.4 ชุดวิชาการใช้สื่อทางไกลทางงานส่งเสริมการเกษตร 
   6.15 ชุดวิชาการจัดการฟาร์ม 

   6.14 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์การผลิตพืช 
  6.15 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม 
  6.16 ชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.17 ชุดวิชาวนศาสตร์เกษตร 
  6.18 ชุดวิชาหลักการส่งเสริมการปุาไม้เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6.19 ชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมปุาไม้ 
  6.20 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
  6.21 ชุดวิชาการปุาไม้ชุมชน 
  6.22 ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
  6.23 ชุดวิชาการจัดการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.24     อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทวนศาสตร์ชุมชน คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  6.25 วิทยากรอบรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต และการจัดการผลิตไม้ผลและผัก 
    (พ.ศ.  2541-2545) 
    6.26 วิทยากรอบรมเข้มนักศึกษาโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  6.27 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2534-ปัจจุบัน) 
ด้านการผลิตเอกสารการสอน ต ารา และวารสาร 
 1. ดุสิต เวชกิจ “การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้” ในเอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยา และ 
           การจัดการทรัพยากรปุาไม้ เล่ม 1 หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ 
           สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 211-276 

2. ดุสิต เวชกิจ “การมีส่วนร่วมของประชาชนและการระดมทรัพยากรเพ่ือการปุาไม้ชุมชน”  
          ในเอกสารการสอนชุดวิชาการปุาไม้ชุมชน เล่ม 1 หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม 
  การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 หน้า 199-248 

3. ดุสิต เวชกิจ “แนวทางการด าเนินงานการปุาไม้ชุมชนในประเทศไทย” ในเอกสารการสอน 
          ชุดวิชาการปุาไม้ชุมชน เล่ม 2 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 หน้า 747-811 

4. สมเกียรติ จันทร์ไพแสง พัลลภ จันทรรัตน์ ดุสิต เวชกิจ ประจักษ์ รื่นฤทธิ์ ชนวน รัตนวราหะ 
         นิชัย  ไทพาณิชย์ และ ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ “กรณีศึกษาการจัดการสวนปุาและการเกษตรแบบ 



           ผสมผสาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2  
          หน่วยที่ 13 นนทบุรีสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
          2540 หน้า 399-539 
 5  ดุสิต เวชกิจ “ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา” ในเอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและ 
          การจัดการทรัพยากรปุาไม้ เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 หน้า 1-54 
 6  มณฑล จ าเริญพฤกษ์ และ ดุสิต เวชกิจ “ไม้ยืนต้นในระบบวนเกษตร” ในเอกสารการสอน 

ชุดวิชาวนศาสตร์เกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 หน้า 155-218 

7 ดุสิต เวชกิจ และจินตนา อมรสงวนสิน “คุณภาพชีวิตของสังคมวนเกษตร” ในเอกสาร 
การสอนชุดวิชาวนเกษตร เล่ม 2 หน่วยที่ 10 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 หน้า 503-555 
  8 ณรงค์ มหรรณพ และ ดุสิต เวชกิจ “องค์กรประชาชนในการส่งเสริมการปุาไม้” ในเอกสารการ 

สอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการปุาไม้ เล่ม 2 หน่วยที่ 12 นนทบุรี 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534   
หน้า 491-541  

 9  ดุสิต เวชกิจ “ยี่สาร : ปุาไม้ (ชายเลน) เอกชนผืนแรกของเมืองไทย” เอกสารประกอบการ 
          บรรยายวิชา สว. 649 สัมมนาชุมชนและนิเวศวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 สิงหาคม 2542  13 หน้า 
 10. ดุสิต เวชกิจ “การปลูกปุาชายเลนของเอกชน : กรณีการปลูกสร้างสวนปุาไม้โกงกางใบเล็ก 

ที่บ้านยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม” ในการสัมมนาระบบนิเวศปุาชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแห่งชาติ ส านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2534 หน้า IV 7(1-24) 

 11. สมจิต โยธะคง ดุสิต เวชกิจ ประนอม ศรัยสวัสดิ์ สิริ เอกมหาราช และ เสนาะ กาศเกษม  
การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร” ในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2 
หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

 12. ดุสิต เวชกิจ “กฎหมายด้านปุาชุมชน” ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับ 
          ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง เล่ม 2 หน่วยที่ 10 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม 
           การเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 หน้า 85-114 
 13. Dusit Wechakit “Buddhist Monks and Social Forestry in Thailand” In ODI Social  

Forestry Network, London: Oversea Development Institute. Summer 1990,pp.1-10 
 14 Dusit Wechakit. “Private Mangrove Plantation (Rhizophora apiculate) in Changwat  
          Sumut Songkhram”. In Regional Training Course in Community Forestry Development  
          Techniques. Bangkok, Royal Forest Department. 1990pp V.1-V11 
 15. Dusit Wechakit and Olavi Luukkanen. Forestry in Finland. Department of Forest  

 Ecology,University of Helsinki,Finland. 1997.30p. 
16. Dusit Wechakit and others. Community-Based Rehabilitation of Mangrove Forests for  

Charcoal Production: the case of Yeesarn Village, Samut Songkhram Province. A paper 



presented in Training Course on Rehabilitation and Sustainable Use of Mangrove 
Forest Ecosystem.Kasetsart University,Bangkok,20-24 February ,2007 

17 Somsak Piriyayotha, Dusit Wechakit and others. Local Participation on Sustainable  
Wetland Management. A paper presented in Workshop on Mangrove Forest  
Co-management,Nongeam University,Vietnam, 2-7 April,2007 

 6.2 ด้านการวิจัย 
 6.2.1 ดุสิต เวชกิจ การเจริญเติบโตและการรอดตายของสวนปุาไม้โกงกางใบเล็กของเอกชน 

ในท้องทีอ่ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (2530) 

 6.2.2 ดุสิต เวชกิจ “การเจริญเติบโตและการรอดตายของสวนปุาไม้โกงกางใบเล็กของเอกชน 
  ในท้องที่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” วารสารวนศาสตร์ 9:93-100 (2533) 

6.2.3 สุทธิชัย  ภูลวรรณ ดุสิต เวชกิจ วสันต์ จารุศังข์ และสราวุธ อุเทนรัตน์ การศึกษาและพัฒนา 
เพ่ือให้วัดหรือศาสนสถานเป็นแหล่งช่วยงานด้านปุาไม้ กรุงเทพมหานคร โครงการวิจัย 
วนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย (มูลนิธิฟอร์ด) กองจัดการที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ  
กรมปุาไม้ 2533 

6.2.4 มณฑล จ าเริญพฤกษ์ และดุสิต เวชกิจ การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือส ารวจตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขา 
อ่างฤาไน กรุงเทพมหานคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปุาไม้ 2542 หน้า 6 (1-49) 

6.2.5 พรทิพย์ อุดมสิน ดุสิต เวชกิจ และคณะ การศึกษาสภาพและศักยภาพในการด าเนินงานตาม 
ขอบเขตของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน นนทบุรีสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543  

 6.2.6 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปุาชุมชน : ศึกษากรณี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2546 นนทบุรี 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6.2.7 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การจัดการการผลิตพืชในระบบวนเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยแร้ง- คลองพีค  
จังหวัดตราด นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 2546 

 6.2.8 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปุาชุมชน : ศึกษากรณี 
          ภาคเหนือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2548  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6.2.9 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การอนุรักษ์พรรณไม้ประจ าถิ่นของจังหวัดนนทบุรีในรูปแบบวนเกษตร  
          ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  2548 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6.2.10 ดุสิต เวชกิจ และคณะโครงการศึกษาวิจัย เพ่ือท าแผนแม่บทการพัฒนากรมธุรกิจพลังงาน  
ให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  โดยน า Balance  Scorecards  มาประยุกต์ใช้ 
กรุงเทพมหานคร กรมธุรกิจพลังงาน 2546 

6.2.11 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
ปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร-อาหารจากไร่นาถึงผู้บริโภค
ภายใต้ องค์ประกอบของสายโซ่แห่งคุณค่าอาหาร (Value  Food  Chain) : แก่นักท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว  2547 



 6.2.12 ดุสิต เวชกิจ (ที่ปรึกษา) การส ารวจและศึกษาวิจัยเรื่องการเกษตรในพ้ืนที่ท าการเกษตรของ 
กรุงเทพมหานคร 27  เขต กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  2549 

 6.2.13 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การประเมินผลโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม (2550)  กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2550 

 6.2.14 ดุสิต เวชกิจ และคณะ แผนแม่บทการจัดการปุาชายเลนประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2550 

 6.2.15 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การประเมินผลโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม (2551) กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  2551 

 6.2.16 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การประยุกต์แนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนา : กรณีศึกษา
บ้านซับจ าปา  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  กรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 

 6.2.17 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การประเมินผลโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม (2552) กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2552 

 6.2.18 ดุสิต เวชกิจ และคณะ การประเมินผลโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม(2553) กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2553 

 6.2.19 Ekkaphon Nuysri, Jarin Teswanitch,Porntip Udomsin and Dusit Wechakit.  
The Ex-Post Evaluation Study on Research and Training in Re-afforestation Project, 
Nonthaburi,Sukhothai Thammathirat Open University. 1996. 72p. 

6.2.20 Ekkaphon Nuysri, Jarin Teswanitch, Porntip Udomsin and Dusit Wechakit. The Ex-Post 
Evaluation Study on the Agricultural Cooperative Promotion in Thailand. Nonthaburi,  
Sukhothai Thammathirat Open University .1996 60p. 

6.2.21  Dusit Wechakit. Assessment of Species and Provenance Trails at ANZAP (the 
Asean-New  Zealand Afforestation Project), Tarlac, Philippine. Ph.D Dissertation, 
UPLB, Philippines,1995 

6.3. การอบรม/ศึกษาดูงาน/ประสบการณ์ในด้านอ่ืน ๆ 
ประสบการณ์ในด้านการบริการวิชาการ 
6.3.1 วิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านปุาไม้ชุมชนและนิเวศวิทยาปุาชายเลนให้แก่กรมปุาไม้ 
  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์และหน่วยงานงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
6.3.2 ที่ปรึกษาประจ าชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสมุทรสงคราม 
  (พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน) 
6.3.3 อนุกรรมการฝุายวิชาการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           (พ.ศ. 2541-2543 และ 2548-2550) 
6.3.4 กรรมการนโยบายสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
          เกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2540- ปัจจุบัน) 
 6.3.5 ที่ปรึกษาฝุายนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 

ความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (พ.ศ. 2541-2545) 



 6.3.6 ที่ปรึกษาโครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเล 
  และชายฝั่ง (พ.ศ. 2545-ปัจจบุัน) 

ประสบการณ์ในด้านอ่ืน ๆ 
.  1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
2   กรรมการบริหารชมรมผู้รับทุนเซียร์กาแห่งประเทศไทย (Thai SEARCA Fellows Association) 

  (พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน) 
  3  กรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่า UPLB แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน) 
 
7. การติดต่อ  สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   9/9 ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
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