
            เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาพืชศาสตร์ 
  ภาคปกติ     ภาคสมทบ 
  หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ    หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .................   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ,์ Ph.D. (Biological Science), U. de Rennes I, France, 2535 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง  เตชะโต,    Ph.D.(Plant Cell Technology), Chiba U., Japan, 2542 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสศรี  นวลศรี,    Ph.D.(Agronomy), U. of Missouri Columbia, U.S.A., 2539   
4. รองศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์  ซุน้สุวรรณ,    Ph.D. (Agronomy), U. of  Nebraska-Lincoln, U.S.A.,2552 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิยั  หวงัวโรดม,    ปร.ด.(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ,์  วท.ด.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระว ี เจียรวภิา, Ph.D. Pomology (นิเวศสรีรวทิยาพืช ), China Agricultural U., 2556 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรกช  นาคคนอง,  Ph.D. (Horticulture), Zhejiang U., China, 2555 
9. อาจารย ์ดร.อดิเรก  รักคง,    Ph.D.(Horticulture) Cornell U., U.S.A., 2552 
10. อาจารย ์ดร.ทศันี  ขาวเนียม, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

 11. อาจารย ์ดร.สุรีรัตน์  เยน็ชอ้น, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
 12. อาจารย ์ดร.จกัรัตน์  อโณทยั, ปร.ด. สาขาวชิาพืชไร่ (ปรับปรุงพนัธ์ุพืช), ม.ขอนแก่น, 2552 
 13. อาจารย ์ดร.เสาวภา  ดว้งปาน, Ph.D.(Plant Breeding and Plant Genetics) U. of Wisconsin – Madison, U.S.A., 2557 

 
 

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

(ลงช่ือ) 
(ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัด์ิ  นิยมบณัฑิต) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วนัท่ี.....31....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. 2563 

 



เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา  วาริชศาสตร์    
  ปริญญาโท         ระดับปริญญาเอก 
  ภาคปกติ           ภาคพิเศษ    
  หลักสูตรปกติ      หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .........    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง*, Dr.rer.nat, (Fish Nutrition), Heidelberg  University, Germany, 2538 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เช่ียววารีสัจจะ*, Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures), Auburn University, U.S.A, 2535 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ, Ph.D. (Fish Nutrition), British Columbia University, Canada, 2537 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  ซ่วนยุก*, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร,์ 2552 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  สังข์น้อย, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2552 
6. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย*, Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management), Asian Institute of  Technology, 

Thailand, 2549 
7. ดร.ธีญาภรณ์  แก้วทวี, Ph.D. (Aquaculture ) Kochi University, Japan, 2555 
8. ดร.เอกนรินทร์  รอดเจริญ, ปร.ด.ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2559 
9. ดร.นัทท์  นันทพงศ์, ปร.ด.วาริชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 

 

* อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์   นิยมบัณฑิต) 
      คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

        วันที่   31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 



            เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
  ภาคปกต ิ     ภาคสมทบ 
  หลักสูตรปกต ิ    หลักสูตรนานาชาต ิ    หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .................   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
1. ดร.นฤมล พฤกษา*, ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 
2. ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์*, ปร.ด. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
3. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ*, ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์, 2559 
4. ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, Ph.D. (Biological Science), U. de Rennes I, France, 2535 
5. ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข, D. Tech. Sc. (Agricultural System), Asian Institute of Technology, Thailand, 2545 
6. ศ.ดร.สมปอง เตชะโต, Ph.D. (Plant Cell Technology), Chiba U., Japan, 2542 
7. รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี, Ph.D. (Agronomy), U. Missouri -Columbia, U.S.A, 2539 
8. รศ.ดร.จ าเป็น อ่อนทอง, Ph.D. (Agricultural Chemistry), Hokkaido U., Japan, 2543 
9. รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา, ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2546 
10. รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ, Ph.D. (Agronomy), U. of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2552 
11. รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส, Ph.D. (Animal Science), Kyoto U., Japan, 2536 
12. รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง, Dr.rer.nat (Fish Nutrition), Heidelberg U., Germany, 2538 
13. รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ, Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures), Auburn U., U.S.A., 2535 
14. รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส, Dr.rer.agr. (Insecticide Toxicology), Humboldt U., Germany, 2541 
15. รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, Ph.D. (Bioresources and Product Science), Hokkaido U., Japan, 2548 
16. รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า, Ph.D. (Applied Life Sciences), Osaka Prefecture U., Japan, 2554 
17. รศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม, ปร.ด.(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร,์ 2549 
18. รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์, วท.ม. (โภชนาศาสตร์สัตว์),ม.ขอนแก่น, 2533 
19. ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง, Ph.D. (Horticulture), Zhejiang U., China, 2555 
20. ผศ.ดร.ขวัญตา ขาวมี, ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2556 
21. ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2553 
22. ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ, Ph.D. (Fish Nutrition), U. of British Columbia, Canada, 2537 
23. ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, Ph.D. (Animal Production), U. Putra, Malaysia, 2542 
24. ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเกษตร), ม. วลัยลักษณ์, 2553 
25. ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
26. ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.เชียงใหม่, 2556 
27. ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ, ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
28. ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์, ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2556 



29. ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา, Ph.D. (Pomology), China Agricultural U., China, 2556 
30. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร์, 2551 
31. ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา, ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
32. ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย, วท.ด. (เกษตรเขตร้อน), ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
33. ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม, ปร.ด. (กีฏวิทยา), ม. เกษตรศาสตร์, 2558 
34. ดร.กอบชัย  วรพิมพงษ์, วท.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
35. ดร.จักรัตน์ อโณทัย, ปร.ด. (พืชไร่), ม.ขอนแก่น, 2552 
36. ดร.ทัศนี ขาวเนียม, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม. สงขลานครินทร์, 2555 
37. ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย, ปร.ด. (จุลชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
38. ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร, ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 2554 
39. ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง, ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 2558 
40. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย, Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management), Asian 

Institute of Technology, Thailand, 2549 
41. ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
42. ดร.อดิเรก รักคง, Ph.D. (Horticulture), Cornell U., U.S.A., 2552 
 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงชื่อ)            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นยิมบัณฑิต) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
วันที่....31.....เดือน.มีนาคม...พ.ศ. 2563 

 



            เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 
  ภาคปกต ิ    ภาคสมทบ 
  หลักสูตรปกต ิ    หลักสูตรนานาชาต ิ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .................           หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเป็น อ่อนทอง, Ph.D. (Soil Fertility and Plant Nutrition), Hokkaido U., Japan, 2543 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหน,ู Ph.D. (Bioresources and Product Science), Hokkaido U., Japan, 2548 

3.  ผศ.ดร.ขวัญตา ขาวมี, ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2556 

 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงชื่อ)            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นยิมบัณฑิต) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
วันที่....31.....เดือน.มีนาคม...พ.ศ. 2563 

 
 



            เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 
  ภาคปกต ิ     ภาคสมทบ 
  หลักสูตรปกต ิ    หลักสูตรนานาชาต ิ    หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .................   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
1. ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข, Doc.Tech. Sci. (Agricultural Systems), Asian Institute of 

Technology (AIT), Thailand, 2545 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อยุทธ์ นิสสภา, Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), U. of  New 

England,  Australia, 2538 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย, วท.ด.(เกษตรเขตร้อน),ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ  ประพฤติ, ปร.ด.(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลา-

นครินทร์, 2558 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์, ปร.ด.(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 

2556 
6. ดร.กอบชัย  วรพิมพงษ์,  วท.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
7. ดร.ปองพชร  ธาราสุข, ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
8. ดร.นฤมล พฤกษา, ปร.ด.(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
9. ดร.ไชยยะ คงมรณี, Ph.D.(Economics), U. of MontpellierSupAgro, France, 2558 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี, Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute of 

Technology (AIT), 2560 
 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงชื่อ) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นยิมบัณฑิต) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันที่....31..เดือน.มีนาคม..พ.ศ. 2563 
 



            เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพืชศาสตร์ 
  ภาคปกติ     ภาคสมทบ 
  หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ    หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .................   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ,์ Ph.D. (Biological Science), U. de Rennes I, France, 2535 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง  เตชะโต,    Ph.D.(Plant Cell Technology), Chiba U., Japan, 2542 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสศรี  นวลศรี,    Ph.D.(Agronomy), U. of Missouri Columbia, U.S.A., 2539   
4. รองศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์  ซุน้สุวรรณ, Ph.D. (Agronomy), U. of  Nebraska-Lincoln, U.S.A.,2552 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิยั  หวงัวโรดม, ปร.ด.(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ,์  วท.ด.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระว ี เจียรวภิา, Ph.D. Pomology (นิเวศสรีรวทิยาพืช ), China Agricultural U., 2556 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรกช  นาคคนอง,  Ph.D. (Horticulture), Zhejiang U., China, 2555 
9. อาจารย ์ดร.อดิเรก  รักคง,    Ph.D.(Horticulture) Cornell U., U.S.A., 2552 
10. อาจารย ์ดร.ทศันี  ขาวเนียม, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

 11. อาจารย ์ดร.สุรีรัตน์  เยน็ชอ้น, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
 12. อาจารย ์ดร.จกัรัตน์  อโณทยั, ปร.ด. สาขาวชิาพืชไร่ (ปรับปรุงพนัธ์ุพืช), ม.ขอนแก่น, 2552 
 13. อาจารย ์ดร.เสาวภา  ดว้งปาน, Ph.D.(Plant Breeding and Plant Genetics) U. of Wisconsin – Madison, U.S.A., 2557 

 
 

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

(ลงช่ือ)           
(ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัด์ิ  นิยมบณัฑิต) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วนัท่ี.....31...เดือน....มีนาคม...พ.ศ. 2563 

 



            เอกสาร 2 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  ภาคปกต ิ     ภาคสมทบ 
  หลักสูตรปกต ิ    หลักสูตรนานาชาต ิ    หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .................   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 

1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส    Doctor of Agricultural Science (Animal Science), KYOTO 
UNIVERSITY, JAPAN, 2536 

2. รองศาสตราจารย์สุธา  วัฒนสิทธ์ิ วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น  จันจุฬา ปร.ด.(สตัวศาสตร์), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2546 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์ Ph.D.(Animal Production), Universiti Putra Malaysia, MALAYSIA, 

2542  
5. อ.ดร.ธัญจริา เทพรตัน์ ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2555  
6. อ.ดร.ปิตุนาถ  หนูเสน  วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2557 
7. อ.ดร.พิชญานิภา  พงษ์พานิช,  ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 2558 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

(ลงช่ือ) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต) 

ต าแหน่ง คณบดคีณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันท่ี..31....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. 2563 
 



เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา  วาริชศาสตร์    
  ปริญญาโท         ระดับปริญญาเอก 
  ภาคปกติ           ภาคพิเศษ    
  หลักสูตรปกติ      หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .........    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.ศ 2560 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง*, Dr.rer.nat, (Fish Nutrition), Heidelberg  University, Germany, 2538 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เช่ียววารีสัจจะ*, Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures), Auburn University, U.S.A, 2535 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ, Ph.D. (Fish Nutrition), British Columbia University, Canada, 2537 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  ซ่วนยุก*, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร,์ 2552 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  สังข์น้อย, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2552 
6. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย*, Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management), Asian Institute of  Technology, 

Thailand, 2549 
7. ดร.ธีญาภรณ์  แก้วทวี, Ph.D. (Aquaculture ) Kochi University, Japan, 2555 
8. ดร.เอกนรินทร์  รอดเจริญ, ปร.ด.ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2559 
9. ดร.นัทท์  นันทพงศ์, ปร.ด.วาริชศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 

* อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์    นิยมบัณฑิต) 
      คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

        วันที่    31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 



            เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดับปริญญาโท 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาโรคพืชวทิยา 
  ภาคปกติ    ภาคสมทบ 
  หลกัสูตรปกติ    หลกัสูตรนานาชาติ   หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .................           หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.อนุรักษ ์ สันป่าเป้า, Ph.D. (Applied Life Sciences), OSAKA PREFECTUREUNIVERSITY,  
     OSAKA, JAPAN , 2554 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนินนัท ์ พรสุริยา, ปร.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพทางโรคพืช), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้     
     เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2553 
3.  ดร.ปฏิมาพร  ปลอดภยั, ปร.ด.(จุลชีววทิยา),มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555 
 
 

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
 

(ลงช่ือ) 
(ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัด์ิ  นิยมบณัฑิต) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วนัท่ี....10...เดือน...เมษายน..พ.ศ. 2563 



 
เอกสาร 2 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดับปริญญาโท 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิากฏีวทิยา 
  ภาคปกติ    ภาคสมทบ 
  หลกัสูตรปกติ   หลกัสูตรนานาชาติ   หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .................           หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.อรัญ  งามผอ่งใส,  Dr.rer.agr, (Insecticide Toxicology), Humboldt UNIVERSITY,   
     GERMANY, 2541 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นริศ  ทา้วจนัทร์, ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การเกษตร), มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2553   
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสุิทธ์ิ  สิทธิฉายา, ปร.ด.(การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), มหาวทิยาลยั   
     สงขลานครินทร์, 2556 
4. ดร.กราญจ์นา ถาอินชุม, ปร.ด. (กีฏวทิยา), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558 
5. ดร.เทว ี มณีรัตน์, ปร.ด. (กีฏวทิยา), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557 
 
 

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
 

(ลงช่ือ) 
(ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัด์ิ  นิยมบณัฑิต) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วนัท่ี....10...เดือน...เมษายน..พ.ศ. 2563 
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