
เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 

 
548-701  3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนแบบบูรณาการ 
Integrated Tropical Agricultural Resource Management 
 แนวคิดพื้นฐานการจัดการทรัพยากร ลักษณะทางชีววิทยา กายภาพ 
และเศรษฐสังคมของทรัพยากรในเขตร้อน การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการ 
 Concepts of resource management; biological physical 
and socio-economic characteristics of tropical resources; integrated 
approaches to sustainable management of tropical agricultural 
resources 
 
548-797  1(0-2-1) 
สัมมนา 1 
Seminar I 
 การค้นคว้าข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่อง ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอบทความต่อที่
ประชุมวิชาการ รวมทั้งการเข้าร่วมฟังและอภิปรายในการประชุมวิชาการที่จัด
ขึ้นทั้งในคณะ มหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 Literature and new findings review which relate to the 
topic of thesis in tropical agricultural resource management and 
related fields; analysis, discussion and presentation on a topic of 
interest in the scientific meeting; participation and discussion in 
the scientific meetings held at the Faculty, University or outside 
 
548-897  1(0-2-1) 
สัมมนา 2 
Seminar II 
รายวิชาบังคับก่อน : 548-797 สัมมนา 1 
 การค้นคว้าข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่อง ที่
เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอบทความในเชิงวิเคราะห์ต่อที่ประชุมวิชาการ 
รวมทั้งการเข้าร่วมฟังและอภิปรายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทั้งในคณะ 
มหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 Literature and new findings review which relate to thesis 
proposal in tropical agricultural resource management; analysis, 
discussion and analytical presentation on a topic of interest in the 
scientific meeting; participation and discussion in the scientific 
meetings held at the Faculty, University or outside 
 
548-997  1(0-2-1) 
สัมมนา 3 
Seminar III 
รายวิชาบังคับก่อน : 548-797 สัมมนา 1, 548-897 สัมมนา 2 
 การเรียนร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนใน
เร่ืองเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ที่เนื้อหาประกอบด้วย การค้นคว้าจากเอกสาร วิธีการ 
ผลการด าเนินการจากการวิจัยบางส่วน การวิจารณ์ และสรุป ผ่านกระบวนการ
เขียนรายงาน การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในการประชุมทางวิชาการที่จัด
ขึ้นทั้งในคณะ มหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 Learning in tropical agricultural resource management 
through an academic instruction focusing intensively on proposed 
thesis comprising review of necessitate literatures, methodology, 
achievable results, discussion and conclusions in terms of a 
scientific report, presentation and actively participation in the 
scientific meetings held at the Faculty, University or outside 
 
510-514  3(2-3-4) 
วิธีการวิจัยทางเกษตร 
Research Methods in Agriculture 
 แนวความคิดและวิธีการสร้างสมมุติฐานในการวิจัยทางการเกษตร 
การศึกษาและการใช้แผนการทดลองทางสถิติขั้นสูง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการตีความหมายของผลการทดลอง 
 Concepts and hypotheses in agricultural research; study 
and use of advanced experimental design; data analysis by various 
computer packages; interpretation of experimental results 
 
515-500  4(4-0-8) 
สถิติและเทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Statistics and Techniques in Animal Science Research 
 หลักสถิติและแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยทางสัตวศาสตร์ การ
จัดการและเทคนิคการวิจัย การวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล การ
วิเคราะห์และการรายงานผลการทดลอง 
 Statistics and experimental designs used in animal 
science research; research management and techniques; response 
measurement; data analysis; result interpretation and reporting of 
experimental results 
 
520-611  3(3-0-6) 
การวิจัยทางพัฒนาการเกษตร 
Research in Agricultural Development 
 หลักการและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
วิธีการวิจัยทางการพัฒนาการเกษตร การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอรายงานวิจัย 
 Principles and purposes of quantitative and qualitative 
researches; research methodology in agricultural development; 
research designs; data collection instrument design; data and 
information analysis; writing research proposal; writing report and 
presentation 
  
542-515  3(2-3-4) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์ 
Research Methods in Soil Science 
 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แนวคิดและวิธีการสร้างสมมุติฐาน
ในการวิจัยทางปฐพีศาสตร์ การศึกษาและการใช้แผนการทดลองทางสถิติขั้นสูง 
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายของผลการ
ทดลอง การสืบค้นข้อมูลเพื่อการเขียนงานวิจัย 
 



 Writing research proposal; concepts and hypothesis in 
soil science research; study and use of advanced statistical 
experimental design; data analysis by various computer packages; 
interpretation of experimental results; search information for 
writing research work 
 
กลุ่มวิชาการผลิตพืช/การจัดการศัตรูพืช 
510-511  3(3-0-6) 
ระบบนิเวศเกษตร 
Agroecosystems 

ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ลักษณะทาง
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตทางเกษตรที่มีพืชเป็นหลัก 
ความสัมพันธ์และความผันแปรขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศเกษตร 
แบบจ าลองและตัวบ่งชี้คุณภาพในเชิงเกษตร นิเวศวิทยา และเศรษฐสังคมของ
ระบบการผลิตทางเกษตรที่มีพืชเป็นหลัก และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบนี้ 

Characterization and analysis of agroecosystem, ecological 
and environmental condition of crop based agricultural production 
systems; interrelationships and variabilities of agroecosystem 
components; models and indicators of ecological and 
socioeconomical agroecosystem quality and the ways to improve 
the systems 

 
510-512  3(3-0-6) 
ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ 
Ecological Agricultural Systems 

ลักษณะที่ส าคัญทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรเกษตร ลักษณะของ
ระบบนิเวศเกษตรเขตร้อน แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากร
เกษตรอย่างมีถาวรภาพ กรณีศึกษาระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร
เกษตรอย่างมีถาวรภาพ หรือมีความเหมาะสมทางนิเวศวิทยา 

Characteristics of agroecological resource bases; tropical 
agroecosystems; concepts of agroecological resource management 
leading to sustainable development; case studies of sustainable 
production and management systems with ecological suitability 
 
510-522  3(3-0-6) 
นิเวศวิทยาและการปรับตัวของพืชปลูก 
Crop Ecophysiology and Adaptation 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของพืชปลูก การ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชปลูกในแง่ของการปรับตัว การมีชีวิตอยู่รอด
และการให้ผลผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไม้ยืนต้น-สภาพแวดล้อม-พืชปลูกใน
ระบบนิเวศเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการตอบสนองด้านชีว
อุตุนิยมวิทยาพืช การตอบสนองและการปรับตัวต่อสภาวะเครียดของพืชปลูก 

Crop adaptation to environment changes; responses of 
crop physiology in terms of adaptation, survival and yields; tree-
environment-crop interactions under agroecosystems; plant 
biometeorology and its response to climate change; abiotic stress 
responses and adaptations in crop plants 
 
 
 
 
 
 
 

510-526  3(3-0-6) 
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและพัฒนาของไม้ผลเมืองร้อน 
Physiology of Growth and Development in Tropical Fruit Crops 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการในรอบปี การงอกของเมล็ด ภาวะ
เยาว์วัย การเจริญเติบโตและพัฒนาของรากและล าต้น ชีววิทยาและสรีรวิทยา
การออกดอก กระบวนการถ่ายละอองเกสร การติดผล การเจริญเติบโตและ
พัฒนาผล 

Growth and phenology; seed germination; juvenility; 
growth and development of root and shoot; biology and 
physiology of flowering, pollination; fruit set, fruit growth and 
development 
 
510-621  3(3-0-6) 
แบบจ าลองการผลิตพืช 
Modeling in Crop Production 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช 
การคาดคะเนผลผลิต ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Mathematical models; crop growth simulation model; 
yield prediction; decision support system 
 
535-431  4(3-3-6) 
หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
Principles of Integrated Pest Management 

หลักการและปรัชญาของการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระดับเศรษฐกิจ การสุ่มตัวอย่างและการเฝ้าสังเกต
ศัตรูพืช การประเมินความสูญเสียของผลผลิต การวิเคราะห์ระบบและการสร้าง
แบบจ าลอง กรณีศึกษาของระบบการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 

Principles and philosophy of integrated pest 
management; economic threshold; sampling techniques and 
insect monitoring; crop loss assessment; system analysis and 
modeling; case study on integrated pest management 
 
536-541  3(2-3-4) 
การควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชโดยชีววิธี 
Biological Control of Insect Pests and Weeds 

การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ (แมลงตัว
ห้ า ตัวเบียน และเชื้อสาเหตุโรค) ประวัติ หลักการ และกระบวนการควบคุม
แมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี ลักษณะของแมลงตัวห้ า แมลงตัวเบียน และ
เชื้อสาเหตุโรค การคัดเลือก การกักกัน และการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติใน
ห้องปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและ
วัชพืชที่ส าคัญ และความส าเร็จของการควบคุมโดยชีววิธี ปฏิบัติการสอดคล้อง
กับหัวข้อบรรยาย 

Biological control of insect pest and weeds by natural 
enemies (insect predators, parasitoids and pathogens); history, 
concepts and processes of biological control; characteristics of 
insect predators, parasitoids and pathogens; how to select, 
quarantine and mass rearing of natural enemies in laboratories; 
utilization and successful of natural enemies for biological control 
of economic insect pests and weeds; practical works aligned with 
lecture 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาทรัพยากรดิน น  า และป่า 
542-511  3(3-0-6) 
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
Soil Fertility Management 

ทฤษฎีความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลิตภาพดิน สมบัติของดินต่อ
ความอุดมสมบูรณ์และการจัดการ ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืชและการ
จัดการ การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีศึกษารูปแบบการจัดการ
ความอุดมสมบูรณ์ที่ประสบความส าเร็จ 

Theory of soil fertility and productivity; soil properties on 
soil fertility and management; essential plant nutrient and 
management; soil fertility evaluation; case studies: successful soil 
fertility management schemes 
 
542-512  3(2-3-4) 
ธาตุอาหารพืชและการจัดการ 
Plant Nutrition and Management 

ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืช กลไกการดึงดูดธาตุและการ
เคลื่อนย้ายธาตุอาหารในพืช บทบาทของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต 
คุณภาพผลผลิต ความทนทานต่อโรคและแมลง การศึกษาความต้องการธาตุ
อาหารพืช อันตรกิริยาและสมดุลของธาตุอาหารพืช การวินิจฉัยการขาดแคลน
และความเป็นพิษของธาตุอาหาร กลไกการปรับตัวของพืชในดินที่มีสภาพทาง
เคมีและธาตุอาหารไม่เหมาะสม การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช 

Relationships among plant nutrients; mechanisms of 
nutrient uptake and translocation in plant; role of plant nutrients 
on growth; quality of yield and tolerance of plant to disease and 
insect infection; study of plant nutrient requirement; interaction 
and nutrient balance; diagnosis of deficiency and toxicity of 
mineral nutrients; mechanisms of plant adaptation to adverse 
nutrient and chemical soil conditions; appropriate soil nutrients 
management for plant growth and yield 
 
542-513  3(3-0-6) 
เคมีของธาตุอาหารพืชในดิน 
Chemistry of Soil Nutrients 

สมบัตทิางเคมีและพฤติกรรมของธาตุอาหารที่ส าคัญบางธาตุในดิน
และในสารละลายดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ และจุลธาตุอาหารพืช 

Chemical properties and behavior of plant nutrients in 
soil and soil solution; nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 
magnesium, sulphur and plant micronutrient 
 
542-514  3(2-3-4) 
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
Soil Biotechnology 

จุลินทรีย์ดินกลุ่มที่ส าคัญในด้านการแปรสภาพคาร์บอน ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และธาตุอื่นๆ การตรึงไนโตรเจนและบทบาทในเขตรอบรากพืช การ
พัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงดิน การเจริญเติบโตของพืช และการควบคุม
ศัตรูพืช 

Important groups of soil microorganisms in aspect of 
transformation of carbon, nitrogen, phosphorus and other 
elements; nitrogen fixation and rhizosphere function; bio-agent 
development for soil improvement, plant growth and pest control 

 
 

542-521  3(3-0-6) 
สารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ 
Soil Information and Utilization 

การรวบรวมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ได้
จากการส ารวจดิน การจ าแนกดินมาใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรดิน
และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การแปลความหมายของข้อมูลดินและสารสนเทศ
ดิน การน าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกและส ารวจดินในระดับต่างๆ มาใช้ทางการ
เกษตร 

Gathering and application of data and information 
obtained from soil survey; soil classification for utilization in soil 
management and in related fields; interpretation soil data and soil 
information; utilization of different levels of soil classification and 
soil survey data in agriculture 
 
542-522  3(2-3-4) 
ระบบสารสนเทศของการจัดการทรัพยากรดิน 
Information System for Soil Resources Management 

การพัฒนา การผสมผสาน การน าเสนอ และการประยุกต์ข้อมูลใน
ระบบการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เน้น
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และวิธีการสร้ างแบบจ าลองใน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Development, integration, presentation and application 
of spatial data for characterizing soil and land resources 
management systems using Geographic Information System (GIS) 
emphasizing techniques in processing, analyzing, and visualizing 
spatial data, modelling and applications in related researches 
using GIS 
 
542-523  3(2-3-4) 
การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล 
Remote Sensing Data Interpretation and Analysis 

เทคนิคที่ ใช้ ในการแปลภาพถ่ า ยทางอากาศและดาว เทียม 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การ
น าข้อมูลที่แปลได้มาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรและการใช้ที่ดินเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น 

Techniques in interpreting aerial-photo and satellite 
images focusing on satellite image processing; utilization of 
processed data applying for agriculture and other land use 
purposes 
 
542-524  4(4-0-8) 
การจัดการดินเขตร้อนเพื่อความยั่งยืน 
Sustainable Tropical Soils Management 

การจ าแนก การก าเนิดและสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ และความอุดม
สมบูรณ์ของดินเขตร้อน แนวทางและวิธีการบูรณาการจัดการดินเขตร้อนให้
เหมาะสมกับสภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็น
ระบบ 

Classification; genesis and chemical, physical, mineralogical 
properties and fertility of tropical soils; a systematic guideline and 
method to integrate tropical soil managements that are suitable 
for environmental resources and socioeconomic 
 
 
 
 



542-531  3(2-3-4) 
ฟิสิกส์ของดินขั นสูง 
Advanced Soil Physics 

ส่วนประกอบและโครงสร้างของดิน กระบวนการเกิดเม็ดดิน 
โครงสร้างดินและความคงทน ความสัมพันธ์ของดินและน้ า การกักเก็บน้ าในดิน 
การไหลของน้ าในดิน การบดอัดดิน ก าลังต้านทานต่อแรงเฉือนของดิน การ
ถ่ายเทอากาศของดิน อุณหภูมิดิน การถ่ายเทความร้อนในดิน การไถพรวนและ
การจัดการโครงสร้างของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพของดิน 
น้ า และพืช 

Composition and soil structure; processes in aggregate 
formation; soil structure and structure stability; soil-water relation; 
soil-water storage capacity; soil-water transport; soil compaction; 
resistance to soil shear strength; soil air aeration; soil temperature; 
heat flow in soils; tillage and soil structure management; 
relationships among soil physical characteristics, water and plant 
 
542-532  3(3-0-6) 
การจัดการลุ่มน  าประยุกต์ 
Applied Watershed Management 

การวางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ าเพื่อความยั่งยืนของ
ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรอื่นๆ ในลุ่มน้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับภูมิภาค ชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

Planning and management of resources in watershed for 
sustainability of water resources and other resources; application 
of appropriate technology for the region, community and local 
wisdom 

 
542-533  3(3-0-6) 
วนเกษตรประยุกต์ 
Applied Agroforestry 

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรและคุณประโยชน์ 
การประยุกต์ระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และรายได้
ของเกษตรกร 

Biodiversity in agroforestry system and its benefit; 
application of agroforestry system for restoration of soil, water, 
forest resources and farmer income 
 
542-615  3(3-0-6) 
การจัดการดิน พืช ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Integrated Management of Soil, Plant, Fertilizer and Environment 

ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า ปุ๋ย และพืช ความต้องการปุ๋ยของพืช 
ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การ
จัดการดินเชิงบูรณาการเพื่อรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Relationships among soils, water, fertilizer and plants; 
fertilizer requirement for plants; impact of fertilizer application on 
environment; organic farming and biofertilizer; integrated soil 
management for balancing of natural resources and environment 
 
 
 
 
 
 
 

542-625 3(3-0-6) 
การวางแผนพัฒนาและการจัดการทรัพยากรที่ดิน 
Land Resources Development Planning and Management 

รูปแบบและศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรดินประเภทต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดิน การวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรดินให้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยอาศัยข้อมูลทางด้านทรัพยากรที่ดิน 
เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่างจริงของพื้นที่ 

Pattern and potential of different soil resource 
developments in relation to land use objectives; planning and 
sustainable soil management using different land resources 
inventory data emphasizing data obtained from ground survey 
 
542-626  3(3-0-6) 
การประเมินทรัพยากรที่ดิน 
Land Resources Assessment 

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินทรัพยากรที่ดินแต่ละชนิด ดิน น้ า 
แร่ธาตุ ธรณี และพืช การประเมินทรัพยากรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การใช้ที่ดินในแต่ละบริเวณ 

Various methods for evaluation of each land resources 
components, soil, water, mineral, geology and plants; resources 
evaluation corresponding to land use objectives of each area 
 
542-627 3(3-0-6) 
การจัดการดินเพื่อความยั่งยืน 
Sustainable Soil Management 

แนวทางการจัดการดินเพื่อความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน คุณภาพดิน 
นิเวศวิทยาของดินและนิเวศวิทยาเกษตร โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงเทคนิคการจัดการ 
การใช้ทรัพยากรดินประเภทต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กันของพื้นที่ในเขต
ร้อนชื้น ดินบริเวณชายฝั่ง พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่พรุ พื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ลาดชันสูง 
และพื้นที่ดินกรดที่ดอน 

Guideline for sustainable soil management, soil quality, 
soil ecology and agro-ecosystem focusing on technique of 
management; utilization of various soils resources in various soil 
environment conditions of humid tropics, coastal soils, lowland 
soils, peat soils, mountainous area or steepland soils and upland 
acid soils 
 
542-634 3(3-0-6) 
การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน 
Development and Reclamation of Land Resources 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดิน ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและที่ดินเนื่องมาจากการใช้ที่ดินของมนุษย์ สมบัติทางด้านฟิสิกส์
และเคมีที่ เสื่อมโทรมลงของทรัพยากรดิน ข้อจ ากัดของทรัพยากรดินที่
เสื่อมสภาพ การแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของที่ดิน หลักการในการฟื้นฟูและ
พัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินที่เสื่อมโทรม การวางแผนการใช้ที่ดินหลังการ
พัฒนาและฟื้นฟู กรณีศึกษา 

General knowledge on soil and land resources; soil and 
land degradation through an exploitation of marginal land by man; 
physical and chemical properties of degraded soil resources; 
limitation of degraded soil resources; solutions to land degradation 
problem; principles of reclamation and development of degraded 
soil and land resources; land use planning after development and  
reclamation; case study required 
 
 



542-635 3(3-0-6) 
การอนุรักษ์และการจัดการดินขั นสูง 
Advanced Soil Conservation and Management 

หลักการอนุรักษ์และจัดการดิน ความส าคัญทางกายภาพและ
เศรษฐกิจของการกร่อนดิน กระบวนการและกลไกของการกร่อนดิน พลังการ
ชะล้างพังทลายของเม็ดฝน อ านาจการชะล้างพังทลายของน้ าไหลบ่าบนผิวดิน 
กรรมวิธีในการควบคุมการกร่อนดิน โมเดลการสูญเสียดินที่เป็นสมการการ
สูญเสียดินสากล การประเมินค่าปัจจัยต่างๆ ในสมการ 

Principles of soil conservation and management; 
physical and economic significance of soil erosion; processes and 
mechanisms of soil erosion; erosivity of rainfall, soil erodibility, 
measurement of soil erosion control, modelling soil erosion – The 
Universal Soil Loss Equation (USLE); other factors assessment in 
USLE 
 
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
515-500 4(4-0-8) 
สถิติและเทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
Statistics and Research Techniques in Animal Science 

หลักสถิติและแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยทางสัตวศาสตร์ การ
จัดการและเทคนิคการวิจัย การวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล การ
วิเคราะห์และการรายงานผลการทดลอง 

Statistics and experimental designs used in animal 
science research; research management and techniques; response 
measurement; data analysis; result interpretation and reporting of 
experimental results 
 
515-520 3(3-0-6) 
การพัฒนาและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
Animal Growth and Development 

การเจริญเติบโตของสัตว์ก่อนและหลังคลอด การพัฒนาของกระดูก 
กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อไขมัน การวัดการเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตว์ คุณภาพซากของสัตว์ 

Pre and postnatal animal growth; development of bone, 
muscles and adipose tissue; growth measurement; factors affecting 
animal growth and development; carcass quality 
 
515-551 3(2-3-4) 
เทคนิคการวิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์ 
Research Techniques in Animal Nutrition 

เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้านอาหารสัตว์ การทดสอบหาการย่อย
ได้และสมดุลโภชนะ การวัดค่าพลังงานของสัตว์ การเก็บและรักษาตัวอย่างจาก
สัตว์ทดลอง สวัสดิภาพสัตว์ทดลองและจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง 

Research techniques; digestibility and balance trials; 
energy evaluation; techniques in collecting and keeping samples 
from experiment animal; animal welfare and ethics in handling of 
experiment animals 

 
515-553 3(3-0-6) 
ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี ยวเอื องเขตร้อนและการใช้ประโยชน์ 
Tropical Feed Resources for Ruminants and Their Utilization 

ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ปริมาณ คุณค่า และจุดด้อยทาง
โภชนาการของอาหารสัตว์เขตร้อน การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากอาหาร
สัตว์เขตร้อน การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอาหารสัตว์เขต
ร้อน 

Tropical feed resources; availability, nutritional values 
and drawbacks of tropical feeds; processing and utilization of 
tropical feeds; manipulation to increase the efficient use of 
tropical feed resources 
 
515-595 3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 
Special Topics in Animal Science 

เร่ืองที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ หรือสิ่งที่ค้นพบใหม่ และมีประโยชน์
ต่อการผลิตปศุสัตว์ 

Interesting issues in animal science or new findings 
beneficial for livestock production 
 
กลุ่มวิชาทรัพยากรทางน  า 
530-500 3(3-0-6) 
วาริชศาสตร์ 
Aquatic Science 

ระบบและองค์ประกอบของระบบนิเวศของแหล่งน้ า ทั้งน้ าจืด น้ า
กร่อย และทะเล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการใช้และการจัดการทรัพยากรทาง
น้ าอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

Systems and component of aquatic ecosystems 
including freshwater, brackish and marine ecosystems, knowledge 
necessary for sustainable resources utilization and management, 
for example for aquaculture development and application of 
suitable technology in aquaculture 
 
530-530 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีขั นสูงในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
Advanced Technology in Aquaculture 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

Application of advanced technology in aquaculture 
management for increasing production in both quantity and 
quality, including ability to sustain resource utilization 
 
530-535 3(3-0-6) 
การผลิตทางประมงและสิ่งแวดล้อมทางน  า 
Fisheries Production and Aquatic Environment 

การปฏิบัติปัจจุบันเกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางชีวภาพของสัตว์น้ าและระบบการผลิต การจัดการ โภชนาการ โรค 
การเพาะพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาของประชากร
และชุมชนสัตว์น้ าในปัจุบัน 

Current practice in fish production; relationship between 
the biological aspects of a species and the production system, 
management, nutrition, disease, breeding and genetic 
improvement; current evolution and ecology of aquatic 
population and community 
 
 
 
 
 
 



530-540 3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรทางน  าขั นสูง 
Advanced Aquatic Resource Management 

ทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรสิ่งมีชีวิต สภานภาพและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

Aquatic resource, living resources; status and utilization 
of different resources; application of technology and management 
strategies for maximum benefit and sustainable resource 
management 
 
530-542 3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
Coastal Resources Management 

ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่งทะเล การก าหนด
เขตชายฝั่ง เหตุที่มีการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อระบบนิเวศชายฝั่ง แนวคิดของการวางแผนและการจัดการชายฝั่ง 
เทคนิคการวางแผนและการจัดการจากกรณีศึกษาทั่วโลก 

Characteristics and composition of coastal resources; 
defining coastal area; coastal management issues; impacts of 
human’s activities on coastal ecosystems; concepts of coastal 
planning and management; coastal management and planning 
techniques described with reference to real world examples 
 
กลุ่มวิชาเศรษฐสังคมและพัฒนาการเกษตร 
520-511 3(3-0-6) 
การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ 
Agricultural and Economic Development 

ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม บทบาทของการเกษตรในการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่กระทบต่อการพัฒนาการเกษตรในกระบวนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ สิ่งจ าเป็นและตัวเร่งในการพัฒนาการเกษตร ปัญหาเรื่องทุน 
ที่ดิน แรงงานและการจัดการในการเกษตร ปัญหาการประสานงานตาม
โครงการและแผนงานเกษตร ประสบการณ์การพัฒนาการเกษตรในประเทศ
ต่างๆ เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

Theory of economic development; relationship between 
agricultural development and industrial development; roles of 
agriculture in economic development; agricultural economic 
development theories; social and economic factors affecting 
agricultural economic development in the national economic and 
social development process; necessary and accelerating factors for 
agricultural development; problems of land, labor, capital and 
management in agricultural problems of coordination according to 
project and  plan in agriculture; experiences of agricultural 
development in various countries; international agricultural 
economics 
 
 
 
 
 
 
 
 

520-512 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลทางพัฒนาการเกษตร 
Information Technology for Data Management in Agricultural 
Development 

การจัดการและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
การประมวลผลข้อมูลการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและการใช้
ประโยชน์ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับงาน
ทางพัฒนาการเกษตร 

Management and planning of agricultural information 
technology; data processing; preparing of agricultural information 
and using its benefits; applying famous computer programs with 
works agricultural development 
 
520-513 3(3-2-4) 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร 
Communication for Agricultural Development 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาและการถ่ายทอดนวัตกรรมทาง
การเกษตร การสื่อสารนวัตกรรมทางการเกษตร การวางแผนการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร       กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
ปัญหาในการส่ือสารเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร การเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร
เพื่อการพัฒนาทางการเกษตร การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร ฝึก
ปฏิบัติการใช้และออกแบบสื่อในการพัฒนาการเกษตร 

Communication for development and transfers of 
agricultural innovation; communication of agricultural innovation in 
agricultural society; planning of communication for agricultural 
extension development; communication strategies for 
development; problems of communication for agricultural 
development; selection of media for agricultural development; 
media production for agricultural development; practice utilization 
and design media in agricultural development 
 
520-522 3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resources Management 

ความส าคัญและปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักใน
การจัดการโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวโยงกับการเกษตรที่ส าคัญของ
ประเทศ ที่ดิน ป่า ไม้  น้ า  ประมงและชายฝั่ ง  การประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Importance and problems of natural resources 
management; principles of management focusing on natural 
resources related to significant national agriculture; land, forest, 
water, fisheries and coast economic valuation of agricultural 
resources; an analysis of natural resource problems leading to 
policy and plan formulation for appropriate utilization of these 
resources with maximum benefits for society and related laws 
 
 
 
 
 
 
 
 



520-523 3(3-0-6) 
การพฒันาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
Agricultural Development and Sustainable Natural Resources 

วิวัฒนาการเกี่ยวกับความคิดและการปฏิบัติด้านการพัฒนา ทฤษฎี
การพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาในอดีต กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านระบบนิเวศ สถาบันองค์ความรู้การเกษตร ความ
เกี่ยวพันของระบบนิเวศทางการเกษตรและทรัพยากรชายฝั่ง การพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งตามแนวพระราชด าริ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

Evolution of concepts and practice of development; 
theory of development; impacts from past development; new 
paradigms of development; sustainable development of 
ecosystems; institution of knowledge body for agriculture; linkages 
of agricultural ecosystems and coastal resources; development of 
coastal areas under to the Royal Initiative projects; people 
participation in the process of sustainable development 
 
520-524 3(3-0-6) 
การพัฒนาองค์กรและการเป็นผู้น าทางการเกษตร 
Organization Development and Leadership in Agriculture 

หลักการพัฒนาองค์กรทางการเกษตร การจัดตั้งกลุ่ม การวิเคราะห์
กลุ่ม แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้น าและภาวะผู้น า การสรรหาผู้น า การคัดเลือก
และฝึกอบรมผู้น า กลยุทธ์การเป็นผู้น าทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายกลุ่ม
และองค์กรทางการเกษตร การประยุกต์ทฤษฎีผู้น าและองค์กรเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร 

Principles of organization development in agriculture; 
group formation; group analysis; concepts of being leader and 
leadership; recruitment and training leader; strategies of being 
leader in agriculture; building group networks and organization in 
agriculture, application of theories for leadership and organization 
for agricultural development 
 
520-525 3(3-0-6) 
จิตวิทยาในการพัฒนาชนบท 
Psychology in Rural Development 

จิตวิทยาทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ลักษณะและความ
ต้องการทางจิตใจขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาชนบท จิตวิทยาในการพัฒนาของบุคคลบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

General psychology relating to human behaviors; basic 
psychological types and needs; application of psychological theory 
to rural development; psychology in personal development in 
relation to different social and economic backgrounds 
 
520-612 3(3-0-6) 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร 
Sufficiency Economy and Agricultural Development 

ปรัชญาและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ แนวพระราชด าริ
ในการแก้ปัญหาด้านการบริหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะกิจกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทฤษฎีใหม่ ตัวชี้วัดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาครัฐและภาคเอกชน 
 

Philosophy and principles of sufficiency economy; 
application of sufficiency economy at household, community and 
nation-wide levels; His Majesty the King's initiatives on solving 
governance problems based on the sufficiency economy 
principles; practical activities following the sufficiency economy 
and new theory principles; performance indicators of sufficiency 
economy for community development; implementation of the 
sufficiency economy in government and private sectors 
 
520-613 3(3-0-6) 
การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร 
Analysis of Agricultural Policies 

บทบาทของภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง องค์กรและหน่วยงาน
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์นโยบายปัจจุบันและผลในทางปฏิบัติ 
ทิศทางของนโยบายในอนาคต การปรับตัวในภาคเกษตรกรรมเพื่อสนอง
นโยบายของประเทศ 

Roles of agricultural sector in National Economic and 
Social Development Plans; relevant agricultural development 
policies and plans; government and private organizations; analysis 
of present agricultural policies and results of implementation; 
future directions of policies; adaptation in agricultural sector to 
national policy 

 
520-623 3(2-3-4) 
ระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการเกษตร 
Decision Support Systems in Agricultural Development 

การตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์การตัดสินใจ
ทางการเกษตรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ วิธีการ
ตัดสินใจทางบัญชี ทางตัวเลข ทางสถิติ และทางโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์
เชิงเด่ียวและหลายวัตถุประสงค์ การพยากรณ์เหตุการณ์เพื่อการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจเชิง คุณภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

Decision and decision processes; decision analysis in 
agriculture under different situations; decision-making tools; 
decision methods for accounting, number, statistics and 
programming with single and multiple objectives; forecasting 
techniques for decision making; analysis for qualitative decision; 
use of computer packages 
 
520-624 3(3-0-6) 
พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเกษตร 
Multicultural and Agricultural Development 

ประวัติชาติพันธุ์ไทยมาลายู วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ แนวคิด หลักค าสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ การ
ด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนทัศน์ในการน า
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม 

History and genealogy of Thai and Muslim, life style, 
culture, belief, concepts, doctrines in Buddhism, Islam and others; 
living in the multicultural societies on southern provinces; 
paradigm on applying principles of religion to develop life style in 
the multicultural societies 
 
 
 



520-626 3(3-0-6) 
ความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาการเกษตร 
Food Security and Agricultural Development 

หลักการความมั่นคงทางอาหาร นโยบายความมั่นคงทางอาหาร 
แนวคิดและตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความ
มั่นคงทางอาหาร ความส าคัญของความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาการ
เกษตร การวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารในภาคเกษตร ความมั่นคงทาง
อาหารกับการปรับตัวของเกษตรกร 

Principles of food security; food security policy; concept 
and indicators of food security; food security analysis framework; 
importance of food security in agricultural development; an 
analysis of food security in agricultural sector, food security and 
farmer adaptation 
 
วิทยานิพนธ์ 
548-799  48(0-144-0) 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ที่ครอบคลุม
มิติด้านชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีการสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการวางแผน การวิจัย และการ
เขียนวิทยานิพนธ์ 

Design and execution of research projects in tropical 
agricultural resource management including synthesis of research 
findings for implementation under supervision of the thesis 
committee 
 
548-800 36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ที่ครอบคลุม
มิติด้านชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีการสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการวางแผน การวิจัย และการ
เขียนวิทยานิพนธ์ 

Design and execution of research projects in tropical 
agricultural resource management including synthesis of research 
findings for implementation under supervision of the thesis 
committee 
 
548-899 72(0-216-0) 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ที่ครอบคลุม
มิติด้านชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีการสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการวางแผน การวิจัย และการ
เขียนวิทยานิพนธ์ 

Design and execution of research projects in tropical 
agricultural resource management including synthesis of research 
findings for implementation under supervision of the thesis 
committee 

 
 
 
 
 

548-900 48(0-144-0) 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ที่ครอบคลุม
มิติด้านชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีการสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการวางแผน การวิจัย และการ
เขียนวิทยานิพนธ์ 

Design and execution of research projects in tropical 
agricultural resource management including synthesis of research 
findings for implementation under supervision of the thesis 
committee 


