ประวัติและประสบการณ์ทางาน
1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นายทานตะวัน สิ งห์แก้ว
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Thantawan singkeaw
2. หมายเลขประจาตัวประชาชน
34409-00969-700
3. ตาแหน่งปั จจุบนั
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท และนักวิจยั อิสระ
4. หน่วยงานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และe-mail
หน่วยงาน
หน่วยวิจยั ชุมชนเข้มแข็งและการจัดการความรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44000
ที่อยูป่ ัจจุบนั
เลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณี ย ์ 44130
โทรศัพท์ 08-6231-2025 e-mail tawan2520@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปี ที่จบ
2545

ระดับ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี

กาลังศึกษา

ปริ ญญาโท

อักษรย่อ

สาขา

ศศบ.
การพัฒนา
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ชุมชน
ศศม.
พัฒนา
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
สังคม

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ไทย
ไทย

6. ประสบการณ์ในการทางาน
ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร
ระยะเวลา
ฝึ กปฏิบตั ิงานเสริ มความรู้ในการ พ.ศ. 2544
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กรชุมชน กับองค์กร
ประชาคมการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ตาแหน่งนักวิจยั
อาสาสมัคร

หน้าที่รับผิดชอบ
- ลงพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลในพื้นที่และชุมชน
เป้ าหมาย และนามาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรเพื่อ
กาหนดแนวทางการสนับสนุ นและเสริ มพัฒนา
ชุมชนเป้ าหมายอย่างเป็ นระบบ ประสานความ
ร่ วมมือกับกลุ่มองค์กรชุมชน และภาครัฐ เอกชน
ให้การบริ หารจัดการโครงการดาเนินได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

หน้าที่รับผิดชอบ

ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร
ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์วิชาชีพ
กับประชาคมการศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม / ประชาคม
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

ระยะเวลา

ผูช้ ่วยนักวิจยั เรื่ อง
ประสิ ทธิ ภาพอุตสาหกรรมชุมชน
กรณี ศึกษา : กลุ่มประชาคม
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหม่อนน้ าเก
ลี้นงเวียงชัย ตาบลนาข่า
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม / ประชาคม
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูช้ ่วยทีมที่ปรึ กษาทีมวิจยั
ภาคสนาม ตาบลประชา
พัฒนา อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ภายใต้โครงการ
สนับสนุนเครื อข่ายองค์กร
ชุมชน (สค.อช.) โครงการความ
ร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ
ออสเตรเลีย (AusAID) / ศูนย์
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ฯ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

พ.ศ. 2544 2545

- ลงพื้นที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนของ
ชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ประสานงานระหว่าง
กลุ่มองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเวที
ประชุมสัมมนาแล้วนามาวิเคราะห์และสะท้อนผล
เรี ยบเรี ยงและเขียนเป็ นรายงานการวิจยั

พ.ศ. 2545 –
2547

- ทาหน้าที่ช่วยทีมที่ปรึ กษาทีมวิจยั สนามในการ
ประสานงานให้มีเวทีประชุมสัมมนาในพื้นที่
เป้ าหมายเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนช่วยทีมวิจยั ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลถึงศักยภาพและความต้องการของ
ชุมชน และให้คาปรึ กษาแนะนาเรื่ องแนวคิด
ยุทธศาสตร์ และวิธีการส่ งเสริ มองค์กรชุมชนในการ
จัดตั้งและพัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง และการวางแผนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
ร่ วมสังเกตการณ์ จดบันทึกปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เวทีประชุมสัมมนา เรี ยบเรี ยงเขียนรายงานการวิจยั

- ฝึ กปฏิบตั ิงานในพื้นที่เป็ นเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษา
ชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชนเป้ าหมาย ในประเด็น
กระบวนการดาเนินงานกลุ่ม : กลุ่มประชาคม
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหม่อนน้ าเกลี้ยงเวียงชัย ตาบล
นาข่า อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร
ทีมติดตามและประเมินผล
โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุน
ภาคประชาชนเพื่อการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ร่ วมกับ สานักงานป้ องและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
โดยมีพ้นื ที่เป้ าหมาย คือ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม
และยโสธร / ศูนย์เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ฯ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจา
โครงการพัฒนากลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองชุมชนหนองข่าเพื่อ
อุตสาหกรรมชุมชน บ้านหนอง
ข่า ตาบลประชาพัฒนา อาเภอ
วาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม /
ศูนย์เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ระยะเวลา
พ.ศ. 2545 –
2548

พ.ศ. 2546 –
2547

หน้าที่รับผิดชอบ
- ลงพื้นที่ชุมชนเป้ าหมายตามโครงการเพื่อติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่ โดย
ประสานความร่ วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ตารวจ ปลัดอาเภอป้ องกันและปราบปราม ผูน้ า
ชุมชน ให้เกิดเวทีสัมมนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลถึง
ผลสาเร็ จและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
โครงการ แล้วนาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงเขียนรายงาน
สะท้อนผลไปยังสานักงานป้ องและปราบปรามยา
เสพติด (ปปส.)

- ลงพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลในพื้นที่และชุมชน
เป้ าหมายและนามาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการสนับชุมชน ประสาน
ความร่ วมมือกับกลุ่มเป้ าหมายร่ วมกับภาครัฐและ
องค์กรเอกชนบริ หารโครงการให้สามารถดาเนินได้
ตามแผนงาน จัดเก็บและบันทึกข้อมูลในการดาเนิน
กิจกรรมอุตสาหกรรมชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินธุ รกิจของโครงการหรื อแจ้งให้
กรมส่ งเสริ มทราบเพื่อร่ วมดาเนินการแก้ไขปั ญหา
อุปสรรค ร่ วมเป็ นตัวแทนกลุ่มเป้ าหมายในการเจรจา
ต่อรองธุ รกิจเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์ของกลุ่ม
และชุมชนตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาเพื่อให้กลุ่ม
สามารถดาเนินการธุ รกิจ จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานงวดทุก 4 เดือน และ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานทั้งปี รวมถึงข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุ งแนวคิด วิธีการ ระบบงาน
เอกสารวิจยั เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุ ง
แนวทางการดาเนิ นงานต่อกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร
ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจา
พ.ศ. 2547โครงการแปรรู ปขนมจีน
ปัจจุบนั
สมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม
ชุมชน บ้านเหล่าราษฎร์ พฒั นา
ตาบลประชาพัฒนา อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ร่ วมกับกรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม / ศูนย์เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ฯ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะอนุกรรมการคณะทางาน
พ.ศ. 2547
บริ หารยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ชุมชนเข้มแข้ง ตามนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(CEO) จังหวัดมหาสารคาม /
ศูนย์เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

หน้าที่รับผิดชอบ
- ลงพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลในพื้นที่และชุมชน
เป้ าหมายและนามาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการสนับชุมชน ประสาน
ความร่ วมมือกับกลุ่มเป้ าหมายร่ วมกับภาครัฐและ
องค์กรเอกชนบริ หารโครงการให้สามารถดาเนินได้
ตามแผนงาน จัดเก็บและบันทึกข้อมูลในการดาเนิน
กิจกรรมอุตสาหกรรมชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินธุ รกิจของโครงการหรื อแจ้งให้
กรมส่ งเสริ มทราบเพื่อร่ วมดาเนินการแก้ไขปั ญหา
อุปสรรค ร่ วมเป็ นตัวแทนกลุ่มเป้ าหมายในการเจรจา
ต่อรองธุ รกิจเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ของกลุ่ม
และชุมชนตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาเพื่อให้กลุ่ม
สามารถดาเนินการธุ รกิจ จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานงวดทุก 4 เดือน และ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานทั้งปี รวมถึงข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุ งแนวคิด วิธีการ ระบบงาน
เอกสารวิจยั เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุ ง
แนวทางการดาเนิ นงานต่อกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ทางานร่ วมกับคณะอนุกรรมการคณะทางาน
บริ หารยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างชุมชนเข้มแข้ง ใน
การค้นหารู ปแบบ (Model) ด้านการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง จัดทารายละเอียดขั้นตอนแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานจัดทาหลักสู ตรการดาเนินงานหมู่บา้ น
เข้มแข็งต้นแบบ และให้คาปรึ กษาถ่ายทอดติดตาม
ประเมินผล การดาเนิ นงานให้กบั คณะทางานหมู่บา้ น
ชุมชนเข้มแข็งระดับอาเภอ

ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร
ระยะเวลา
นักพัฒนาประจาโครงการ
พ.ศ. 2547 เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้
2548
เพื่อชุมชนเป็ นสุ ขภาคอีสาน
ภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) / ศูนย์เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ฯ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าที่รับผิดชอบ
- วางแผนจัดทาข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุน เข้า
ร่ วมกระบวนการดาเนินงานตามแผน เป็ นผู ้
ประสานงานในระดับพื้นที่เป้ าหมาย สร้างทีม
ค้นหาประเด็น ค้นหาองค์ความรู ้เบื้องต้นของกลุ่ม
ชุมชน โดยดาเนินการดังนี้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ร่ วม
จัดเวที / กระบวนการบันทึกเหตุการณ์กิจกรรมที่
เกิดขึ้น ร่ วมประมวลผล สะท้อนข้อมูลกลับ
ปรับปรุ งแก้ไขจัดทาแผนแนวทางแก้ไขระหว่าง
นักวิชาการ ตัวแทนเครื อข่ายองค์กรชุมชน ครู
นักพัฒนา และผูน้ าชุมชน การศึกษากระบวนการ
เรี ยนรู้ การถอดองค์ความรู้ และยกระดับความรู้ จัด
ประชุมทบทวนแผนการดาเนินงานโครงการ จัดเวที
สรุ ปผลการวิจยั และเขียนเอกสารรายงานวิจยั เสนอ
สานักงานสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

หัวหน้าโครงการองค์ความรู้
หมอพื้นบ้านในการดูแลรักษา
โรคของคนอีสาน :
กรณี ศึกษา อาเภอวาปี ปทุม
และอาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม

- วางแผนจัดทาข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุน เข้า
ร่ วมกระบวนการดาเนินงานตามแผน เป็ นผูห้ วั หน้า
โครงการ สร้างทีม ค้นหาประเด็น ค้นหาองค์
ความรู ้เบื้องต้นของหมอพื้นบ้าน โดยดาเนินการดังนี้
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จัดเวที / กระบวนการบันทึก
เหตุการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้น ร่ วมประมวลผล
สะท้อนข้อมูลกลับ ปรับปรุ งแก้ไขจัดทาแผนแนว
ทางแก้ไข การศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ การถอด
องค์ความรู้ และยกระดับความรู้ จัดประชุมทบทวน
แผนการดาเนินงานโครงการ จัดเวทีสรุ ปผลการวิจยั
และเขียนเอกสารรายงานวิจยั เสนอสานักงาน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

2548

ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร

ระยะเวลา

หน้ าที่รับผิดชอบ

ทีมติดตามประเมินผลกองทุน
ฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตร ภาค
อีสานตอนกลาง (มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ยโสธร)

2549

- ติดตามการดาเนินงานของสานักงานกองทุนฟื้ นฟู
และพัฒนาเกษตรกร สานักงานสาขาจังหวัด และลง
พื้นที่ชุมชนเป้ าหมายตามโครงการเพื่อติดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานในแต่ละพื้นที่
ประกอบด้วย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผลสาเร็ จและปั ญหา
อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ แล้วนาข้อมูลมา
เรี ยบเรี ยงเขียนรายงาน สะท้อนผลไปยังสานักงาน
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรส่ วนกลาง
- ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ทาหน้าที่ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างกรรมการ ผูป้ กครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการส่ งเสริ มกระบวนการทางานที่
นาไปสู่ เด็กเก่ง ดี และมีสุข ดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัและชุมชน

เจ้าหน้าที่โครงการ /โครงการ
2548 - 2550
พัฒนาเด็ก ซี.ซี .เอฟ. จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภายใต้การกากับดูแล
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ทีมติดตามประเมินผลโครงการ เม.ย. – ก.ย.
พัฒนาชุมชนเป็ นหมู่บา้ น
51
ต้นแบบพึ่งตนเองและยัง่ ยืนนิมิต
รวมใจ อาเภอปทุมรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการ
พัฒนาชุมชนเป็ นพื้นที่แบบ
พึ่งตนเองและยัง่ ยืน อาเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

- ลงพื้นที่ชุมชนเป้ าหมายตามโครงการเพื่อติดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานในแต่ละพื้นที่ โดย
ประสานความร่ วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูน้ า
ชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนจัดให้เกิดเวทีสัมมนา
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผลสาเร็ จและปั ญหา
อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ แล้วนาข้อมูลมา
เรี ยบเรี ยงเขียนรายงาน สะท้อนผลการดาเนินงานใน
พื้นที่กบั องค์กรต้นสังกัดมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย

ตาแหน่ ง / สั งกัดองค์ กร

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่โครงการ /โครงการ
ส.ค. – ธ.ค.
พัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัด
2551
ยโสธร ภายใต้การกากับดูแลของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.
เอฟ. ในประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ผูช้ ่วยนักวิจยั หน่วยวิจยั ชุมชน ปัจจุบนั
เข้มแข็งและการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

หน้าที่รับผิดชอบ
- ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ทาหน้าที่ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างกรรมการ ผูป้ กครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการส่ งเสริ มกระบวนการทางานที่
นาไปสู่ เด็กเก่ง ดี และมีสุข ดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก และชุมชน

- วางแผนจัดทาข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุน เข้า
ร่ วมกระบวนการดาเนินงานตามแผน เป็ นผู ้
ประสานงานในระดับพื้นที่เป้ าหมาย สร้างทีม
ค้นหาประเด็น ค้นหาองค์ความรู ้เบื้องต้นของกลุ่ม
ชุมชน โดยดาเนินการดังนี้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ร่ วม
จัดเวที / กระบวนการบันทึกเหตุการณ์กิจกรรมที่
เกิดขึ้น ร่ วมประมวลผล สะท้อนข้อมูลกลับ
ปรับปรุ งแก้ไขจัดทาแผนแนวทางแก้ไขระหว่าง
นักวิชาการ ตัวแทนเครื อข่ายองค์กรชุมชน ครู
นักพัฒนา และผูน้ าชุมชน การศึกษากระบวนการ
เรี ยนรู้ การถอดองค์ความรู้ และยกระดับความรู้ จัด
ประชุมทบทวนแผนการดาเนินงานโครงการ จัดเวที
สรุ ปผลการวิจยั และเขียนเอกสารรายงานวิจยั

7. ผลงานวิจยั
7.1 ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตรี พิมพ์ในวาสารระดับชาติและนานาชาติ
---7.2 ผลงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
- กระบวนการดาเนิ นงานของกลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหม่อน
น้ าเกลี้ยงเวียงชัย ตาบลนาข่า อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม, 2544 (ผูช้ ่วยวิจยั )

- ประสิ ทธิภาพอุสาหกรรมชุมชน : กรณี ศึกษากลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์
แปรรู ปจากหม่อนน้ าเกลี้ยงเวียงชัย , 2545 (ผูช้ ่วยวิจยั )
- กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
อุตสาหกรรมชุมชน : กรณี ศึกษา กลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหม่อนน้ าเกลี้ยงเวียงชัย
ตาบลนาข่า อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม,2545 (ผูช้ ่วยวิจยั )
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนหนองข่าเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน งวดงานที่ 4
บ้านหนองข่า ตาบลประชาพัฒนา อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม, 2547 (ผูร้ ่ วมวิจยั )
- การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง : กรณี
ศึกษา ตาบลประชาพัฒนา อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม,2547 (ผูร้ ่ วมวิจยั )
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมชุมชน
โครงการแปรรู ปขนมจีนสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน งวดงานที่ 4 บ้านเหล่าราษฎร์ พฒั นา
ตาบลประชาพัฒนา อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม, 2548 (ผูร้ ่ วมวิจยั )
- กระบวนการเรี ยนรู ้ในการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชนเพื่อ
การพึ่งตนเอง : กรณี ศึกษา กลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม,2548
(ผูร้ ่ วมวิจยั )
- โครงการองค์ความรู ้หมอพื้นบ้านในการดูแลรักษาโรคของคนอีสาน :
กรณี ศึกษา อาเภอวาปี ปทุม และอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการ)
8. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิ ทธิ บตั ร ฯลฯ
-------9. รางวัลผลงานวิจยั ที่เคยได้รับ
--------10. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
- การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชนด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม
11. ภาระงานในปัจจุบนั
- กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วยนักวิจยั อิสระ

