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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรดิน  มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการวางแผน 
พฒันา อนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรดินทางการเกษตร  มีทกัษะในการวิจยัทางดา้นการจดัการทรัพยากรดินในระดบัสากลอนัน าไปสู่การ
พฒันาและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรดินอยา่งบูรณาการมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และการน าทรัพยากรดินมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสมรรถนะท่ีดินสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลิตมหาบณัฑิตท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
             -  แผน ก แบบ ก 1  ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว  แต่อาจก าหนดใหเ้รียนเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่นบัเป็นหน่วยกิต 
             -  แผน ก แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวชิา  ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรอบรู้ในรายวชิาในสาขาวชิาการจดัการ
ทรัพยากรดิน  รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการท าและสอบผา่นวทิยานิพนธ์ 
 1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   36  หน่วยกิต 
 2 โครงสร้างหลกัสูตร 

                   แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกิต 
                          - วทิยานิพนธ์          36 หน่วยกิต 
                   แผน ก แบบ ก 2      36  หน่วยกิต 
                          - หมวดวชิาบงัคบั      9   หน่วยกิต 
                          - หมวดวชิาเลือก         9   หน่วยกิต 
                          - วทิยานิพนธ์                 18   หน่วยกิต 
 3. รายวชิา  

 3.1 รายวชิา 
       1)  หมวดวชิาบังคบั  จ านวน 9 หน่วยกติ 

รหัสวชิา         ช่ือรายวชิา      หน่วยกติ 

542-515 ระเบียบวธีิวจิยัทางปฐพีศาสตร์     3(2-3-4) 
                                        (Research Methods in Soil Science) 
542-524 การจดัการดินเขตร้อนเพ่ือความยัง่ยนื    4(4-0-8) 
  (Sustainable Tropical Soils Management) 
542-597 สมัมนา 1       1(0-2-1) 
  (Seminar I)  
542-697 สมัมนา 2       1(0-2-1) 
  (Seminar II) 

      2) หมวดวชิาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

นกัศึกษาตอ้งเลือกเรียนวชิาในสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรดิน  โดยเนน้เลือกเป็นกลุ่มเพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ในแนวลึกมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม  นกัศึกษาอาจจะเลือกเรียนวิชานอกกลุ่มหรือในสาขาวิชาอ่ืนนอกสาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
ดิน โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ในแนวกวา้ง อนัก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือมีประโยชน์ต่อการท า
วทิยานิพนธ์  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจร่วมระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และนกัศึกษา โดยกลุ่มวชิา มีดงัน้ี 

       2.1)  กลุ่มวชิาการจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดนิและธาตอุาหารพืช 
                       (Soil Fertility  and Soil Nutrients Management Stream) 
รหัสวชิา   ช่ือรายวชิา       หน่วยกติ 
542-511    การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 
                  (Soil Fertility Management) 
542-512    ธาตุอาหารพืชและการจดัการ      3(2-3-4) 



                  (Plant Nutrition and Management) 
542-513    เคมีของธาตุอาหารพืชในดิน      3(3-0-6) 
                 (Chemistry of Soil Nutrients) 
542-514    เทคโนโลยชีีวภาพทางดิน       3(2-3-4) 
                  (Soil Biotechnology) 
542-615    การจดัการดิน  พืช  ปุ๋ย และส่ิงแวดลอ้มเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
                  (Integrated Management of Soil, Plant, Fertilizer and Environment) 
542-616    เคมีของดินขั้นสูง       3(3-0-6) 
                 (Advanced Soil Chemistry) 
 
           2.2)  กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรดนิและการวางแผนการใช้ทีด่นิ 
                   (Soil Resources Management and Land Use Planning Stream) 

รหัสวชิา   ช่ือรายวชิา      หน่วยกติ 
542-521    สารสนเทศดินและการใชป้ระโยชน์     3(3-0-6) 
                 (Soil Information and Utilization) 
542-522    ระบบสารสนเทศของการจดัการทรัพยากรดิน    3(2-3-4) 
                 (Information System for Soil Resources Management) 
542-523    การแปลความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูลระยะไกล           3(2-3-4) 
                 (Remote Sensing Data Interpretation and Analysis) 
542-625    การวางแผนพฒันาและการจดัการทรัพยากรท่ีดิน                        3(3-0-6) 
                 (Land Resources Development Planning and Management) 
542-626    การประเมินทรัพยากรท่ีดิน                                           3(3-0-6) 
                 (Land Resources Assessment) 
542-627    การจดัการดินเพ่ือความยัง่ยนื                                        3(3-0-6) 
                 (Sustainable Soil Management) 

               2.3)  กลุ่มวชิาการอนุรักษ์และการจดัการดนิ 
                       (Soil Conservation and Management Stream) 
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา       หน่วยกติ 
542-531    ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง      3(2-3-4) 
                 (Advanced Soil Physics) 
542-532    การจดัการลุ่มน ้ าประยกุต ์                             3(3-0-6) 
                 (Applied Watershed Management) 
542-533    วนเกษตรประยกุต ์       3(3-0-6) 
                 (Applied Agroforestry) 
542-634    การพฒันาและฟ้ืนฟทูรัพยากรท่ีดิน                                     3(3-0-6) 
                 (Development and Reclamation of Land Resources) 
542-635    การอนุรักษแ์ละการจดัการดินขั้นสูง     3(3-0-6) 
                 (Advanced Soil Conservation and Management) 
542-636    ฟิสิกส์ของน ้ าในดิน      3(2-3-4) 
            (Physics of Soil Water) 



542-637    การพฒันาท่ีดินอยา่งย ัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ                           3(3-0-6) 
                 (Sustainable Land Development according to His Majesty the King’s Wishes) 

               2.4)  กลุ่มวชิาพเิศษ 
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา       หน่วยกติ 
542-595    หวัขอ้วทิยาการใหม่ทางการจดัการทรัพยากรดิน 1   3(3-0-6) 
          (Current Topics in Soil Resources Management I) 
542-695    หวัขอ้วทิยาการใหม่ทางการจดัการทรัพยากรดิน 2   3(3-0-6) 
          Current Topics in Soil Resources Management II) 

                      2.5)  กลุ่มวชิาเลือก 
  นอกเหนือจากรายวชิาเลือกในขอ้ 2.1) ถึง 2.4)  แลว้นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนใน
คณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัหรือรายวชิาท่ีเปิดสอนโดยสถาบนัอ่ืน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

               3)  วทิยานิพนธ์ 
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา       หน่วยกติ 
542-599  วทิยานิพนธ์       36(0-108-0) 
   (Thesis) 
542-699  วทิยานิพนธ์       18(0-54-0) 
   (Thesis) 

 
 
 
 

 



แผนการศึกษา 
 

 1) แผน ก แบบ ก 1 

       -  ใชเ้วลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (2 ปี) รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
       -  นบัหน่วยกิตเฉพาะวชิา 542-599 (วทิยานิพนธ์) 
       -  ตอ้งเสนอและขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ของการศึกษา 
       -  น าเสนอความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

     ปีการศึกษาที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
รหสัวชิา   ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-599   วทิยานิพนธ์          7 

                                   รวม            7 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา   ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-597   สมัมนา 1*          1 
542-599   วทิยานิพนธ์         10 

                                   รวม           10 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
รหสัวชิา   ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-599   วทิยานิพนธ์        10 

    รวม         10 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา   ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-599   วทิยานิพนธ์          9 
542-697   สมัมนา 2*          1 

    รวม           9 

                                    รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร        36 

* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ 



2) แผน ก  แบบ ก 2 
-  ในเวลาในการศึกษา 4  ภาคการศึกษา (2 ปี) รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
-  ตอ้งเสนอและขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ของการศึกษา 
-  น าเสนอความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

  ปีการศึกษาที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
รหสัวชิา ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-515 ระเบียบวธีิวจิยัทางปฐพีศาสตร์        3 
542-524 การจดัการดินเขตร้อนเพ่ือความยัง่ยนื        4 
XXX-XXX วชิาเลือก           3 
 รวม         10 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-597 สมัมนา 1          1 
542-699 วทิยานิพนธ์         5 
XXX-XXX วชิาเลือก          3 
 รวม          9 

  ปีการศึกษาที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
รหสัวชิา ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-699 วทิยานิพนธ์         7 
XXX-XXX วชิาเลือก          3 
 รวม        10 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ช่ือรายวชิา     หน่วยกิต 
542-697 สมัมนา 2          1 
542-699 วทิยานิพนธ์         6 
 รวม          7 

 รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร      36 

 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑติ  สำขำวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรดนิ 

 

 หมวดวชิำบังคบั 
 

542-515 ระเบียบวธีิวจิยัทำงปฐพศีำสตร์      3(2-3-4) 
Research Methods in Soil Science 

  การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั  แนวคิดและวธีิการสร้างสมมุติฐานในการวจิยัทางปฐพีศาสตร์ การศึกษาและการใช้
แผนการทดลองทางสถิติขั้นสูง การใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล และการตีความหมายของผลการทดลอง การสืบคน้
ขอ้มูลเพื่อการเขียนงานวจิยั 
  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 
 

542-524 กำรจดักำรดนิเขตร้อนเพ่ือควำมยัง่ยืน      4(4-0-8) 

   Sustainable Tropical Soils Management 

   รำยวชิำบังคบัก่อน : 542-211 ปฐพวีทิยำเบ้ืองต้น หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 

   ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 
   การจ าแนก  การก าเนิดและสมบติัทางเคมี  ฟิสิกส์  แร่  และความอุดมสมบูรณ์ของดินเขตร้อน แนวทางและวธีิการ 
บูรณาการจดัการดินเขตร้อนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นระบบ 
  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 

 
542-597 สัมมนำ 1               1(0-2-1) 
   Seminar I 
   การเสนอบทความหรืองานวจิยัในสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรดิน 
   Presentation of interesting topics or research in soil resources management 
 
542-697 สัมมนำ 2               1(0-2-1) 
   Seminar II 
   การเสนอบทความหรืองานวจิยัในสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรดิน ผลการศึกษาในส่วนของวทิยานิพนธ์ 
   Presentation of interesting topics or research in soil resources management, study result on thesis 
 

  หมวดวชิำเลือก 
      1)  กลุ่มวชิำกำรจดักำรควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิและธำตุอำหำรพืช 
           (Soil  Fertility and Soil  Nutrients Management  Stream) 
 



 542-511   กำรจดักำรควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิ      3(3-0-6) 
 Soil Fertility Management 

รำยวชิำบังคบัก่อน : 542-321 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิ หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 
ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

 ทฤษฎีความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลิตภาพดิน สมบติัของดินต่อความอุดมสมบูรณ์และการจดัการ ธาตุอาหารท่ี
จ าเป็นส าหรับพืชและการจดัการ การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีศึกษารูปแบบการจดัการความอุดมสมบูรณ์ท่ีประสบ
ความส 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  ธำตุอำหำรพืชและกำรจดักำร       3(2-3-4) 

    Plant Nutrition and Management 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  542-321 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิ หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 
ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธาตุอาหารพืช กลไกการดึงดูดธาตุและการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารในพืช บทบาทของธาตุอาหาร
พืชต่อการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต ความทนทานต่อโรคและแมลง การศึกษาความตอ้งการธาตุอาหารพืช อนัตรกิริยาและ
สมดุลของธาตุอาหารพืช การวนิิจฉยัการขาดแคลนและความเป็นพิษของธาตุอาหาร กลไกการปรับตวัของพืชในดินท่ีมีสภาพทาง
เคมีและธาตุอาหารไม่เหมาะสม การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของพืช 

  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 เคมขีองธำตอุำหำรพืชในดนิ       3(3-0-6) 
    Chemistry of Soil Nutrients 
    รำยวชิำบังคบัก่อน : อยู่ในดุลยพนิิจของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

   สมบติัทางเคมีและพฤติกรรมของธาตุอาหารท่ีส าคญับางธาตุในดินและในสารละลายดิน ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส   
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซลัเฟอร์ และจุลธาตุอาหารพืช 

  Chemical properties and behavior of plant nutrients in soil and soil solution, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 
magnesium, sulphur and  plant micronutrient  

 
542-514 เทคโนโลยชีีวภำพทำงดนิ       3(2-3-4) 
    Soil Biotechnology 

รำยวชิำบังคบัก่อน : 542-451 จุลชีววทิยำของดนิ  หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 
ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

    จุลินทรียดิ์นกลุ่มท่ีส าคญัในดา้นการแปรสภาพคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและธาตุอ่ืน ๆ การตรึงไนโตรเจน 
และบทบาทในเขตรอบรากพืช การพฒันาชีวภณัฑเ์พื่อการปรับปรุงดิน การเจริญเติบโตของพืช  และการควบคุมศตัรูพืช  



   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 
 

 542-615 กำรจดักำรดนิ  พืช  ปุ๋ ย  และส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณำกำร 3(3-0-6) 
    Integrated Management of Soil, Plant, Fertilizer and Environment 

รำยวชิำบังคบัก่อน : 542-321  ควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิ หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 
ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

     ความสัมพนัธ์ระหว่างดิน น ้ า ปุ๋ยและพืช ความตอ้งการปุ๋ยของพืช ผลกระทบของการใชปุ๋้ยต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตร
อินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ มาตรฐานดินและน ้ าเพ่ือการท าเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแบบปลอดภยั การจดัการดินเชิงบูรณาการเพื่อ
รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

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

 
 542-616 เคมขีองดนิขั้นสูง        3(3-0-6) 
    Advanced Soil Chemistry 

รำยวชิำบังคบัก่อน  : 542-441 เคมขีองดนิ หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 
ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

     ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาเคมีของดินกับวิชาอ่ืนในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกและเคมีกายภาพของ
สารละลาย สมดุลเคมีในสารละลายดิน โมเดลคณิตศาสตร์ท่ีอธิบายการดูดซบัไอออน และการแลกเปล่ียนไอออน 

     Relationships between soil chemistry and other subjects in soil science; thermodynamic and physical chemistry of 
soil solution; chemical equilibrium in soil solution; mathematical models in ion exchange and sorption 

 
 2)  กลุ่มวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรดนิและกำรวำงแผนกำรใช้ทีด่นิ 
    (Soil Resources Management and Land Use Planning Stream) 
 

542-521 สำรสนเทศดนิและกำรใช้ประโยชน์      3(3-0-6) 
    Soil Information and Utilization 
    การรวบรวมและการประยกุตใ์ชข้อ้มูล และสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการส ารวจดิน การจ าแนกดินมาใชป้ระโยชน์
ในการจดัการทรัพยากรดินและในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง การแปลความหมายของขอ้มูลดินและสารสนเทศดิน การน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การจ าแนกและส ารวจดินในระดบัต่าง ๆ มาใชท้างการเกษตร 
 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 ระบบสำรสนเทศของกำรจดักำรทรัพยำกรดนิ     3(2-3-4) 
   Information System for Soil Resources Management 



   การพฒันา การผสมผสาน การน าเสนอ และการประยุกต์ขอ้มูลในระบบการจดัการทรัพยากรดิน และท่ีดิน โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนน้การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี และวิธีการสร้างแบบจ าลองในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   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 กำรแปลควำมหมำยและกำรวเิครำะห์ข้อมูลระยะไกล    3(2-3-4) 
   Remote Sensing Data Interpretation and Analysis 
   เทคนิคท่ีใชใ้นการแปลภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม โดยเฉพาะการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากดาวเทียมโดยอาศยั
คอมพิวเตอร์ การน าขอ้มูลท่ีแปลไดม้าประยกุตใ์ชท้างดา้นการเกษตรและการใชท่ี้ดินเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 
  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 

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

รำยวชิำบังคบัก่อน :  542-473  กำรประเมนิและกำรวำงแผนกำรใช้ทีด่นิ  
หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

  รูปแบบและศกัยภาพของการพฒันาทรัพยากรดินประเภทต่างๆเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการใช้ท่ีดิน   

การวางแผนและการจดัการทรัพยากรดินให้ไดป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืนโดยอาศยัขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรท่ีดิน เน้นการเรียนรู้จาก

ขอ้มูลตวัอยา่งจริงของพ้ืนท่ี 

  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 กำรประเมนิทรัพยำกรทีด่นิ       3(3-0-6) 
    Land Resources Assessment 

รำยวชิำบังคบัก่อน  :  542-473  กำรประเมนิและกำรวำงแผนกำรใช้ทีด่นิ  
หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

    วิธีการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินทรัพยากรท่ีดินแต่ละชนิด ดิน น ้ า แร่ธาตุ ธรณี และพืช  การประเมินทรัพยากรท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใชท่ี้ดินในแต่ละบริเวณ 
 Various methods for evaluation of each land resource component, soil, water, mineral, geology and plants; resources 

evaluation corresponding to land use objectives of each area 

 
 542-627 กำรจดักำรดนิเพ่ือควำมยัง่ยืน       3(3-0-6) 
    Sustainable Soil Management 
    แนวทางการจดัการดินเพ่ือความยัง่ยนืในการใชท่ี้ดิน คุณภาพดิน นิเวศวทิยาของดินและนิเวศวทิยาเกษตร โดยมุ่งเนน้
ศึกษาถึงเทคนิคการจดัการ การใชท้รัพยากรดินประเภทต่าง ๆ ในสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ กนัของพ้ืนท่ีในเขตร้อนช้ืน ดินบริเวณชายฝ่ัง 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีภูเขา หรือพ้ืนท่ีลาดชนัสูง และพ้ืนท่ีดินกรดท่ีดอน 



 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 

 
 3)  กลุ่มวชิำกำรอนุรักษ์และกำรจดักำรดนิ 
  (Soil Conservation and Management Stream) 
 
  542-531 ฟิสิกส์ของดนิขั้นสูง        3(2-3-4) 

  Advanced Soil Physics 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  542-331 ฟิสิกส์ของดนิ หรืออยู่ในดุลยพนิิจ 
ของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

  ส่วนประกอบและโครงสร้างของดิน กระบวนการเกิดเม็ดดิน โครงสร้างดินและความคงทน ความสัมพนัธ์ของดินและน ้ า  
การกกัเก็บน ้ าในดิน  การไหลของน ้ าในดิน การบดอดัดิน  ก าลงัตา้นทานต่อแรงเฉือนของดิน การถ่ายเทอากาศของดิน อุณหภูมิดิน 
การถ่ายเทความร้อนในดิน การไถพรวนและการจดัการโครงสร้างของดิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัทางกายภาพของดิน น ้ า และ
พืช 

 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 กำรจดักำรลุ่มน ำ้ประยุกต์        3(3-0-6) 

  Applied Watershed Management 
  การวางแผนและจดัการการใชท้รัพยากรลุ่มน ้ า เพ่ือความยัง่ยนืของทรัพยากรน ้ าและทรัพยากร อ่ืน ๆ ในลุ่มน ้ า                 การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัภูมิภาค ชุมชน และภูมิปัญญาชาวบา้น 

  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 วนเกษตรประยุกต์        3(3-0-6) 

  Applied Agroforestry 
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรและคุณประโยชน์ การประยกุตร์ะบบวนเกษตรเพ่ือการฟ้ืนฟทูรัพยากรดิน 
น ้ า ป่าไม ้และรายไดข้องเกษตรกร 

 Biodiversity in agroforestry system and its benefit; application of agroforestry system for restoration of soil, water, forest 
resources and farmer income 

 
542-634 กำรพฒันำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรทีด่นิ      3(3-0-6) 

Development and Reclamation of Land Resources 
    ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยากรดินและท่ีดิน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดิน เน่ืองมาจากการใชท่ี้ดินของ
มนุษย ์สมบติัทางดา้นฟิสิกส์และเคมีท่ีเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรดิน ขอ้จ ากดัของทรัพยากรดินท่ีเส่ือมสภาพ การแกปั้ญหาการ
เส่ือมโทรมของท่ีดิน หลกัการในการฟ้ืนฟแูละพฒันาทรัพยากรดินและท่ีดินท่ีเส่ือมโทรม การวางแผนการใชท่ี้ดินหลงัการพฒันาและ
ฟ้ืนฟ ู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 กำรอนุรักษ์และกำรจดักำรดนิขั้นสูง       3(3-0-6) 
   Advanced Soil Conservation and Management 

รำยวชิำบังคบัก่อน  :  542-471  กำรอนุรักษ์และกำรจดักำรดนิและน ำ้ 
หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

    หลกัการอนุรักษแ์ละจดัการดิน ความส าคญัทางกายภาพและเศรษฐกิจของการกร่อนดิน กระบวนการและกลไกของการ
กร่อนดิน พลงัการชะลา้งพงัทลายของเม็ดฝนและความคงทนของดิน การชะลา้งพงัทลายของน ้ าไหลบ่าบนผิวดิน กรรมวิธีในการ
ควบคุมการกร่อนดิน โมเดลการสูญเสียดินท่ีเป็นสมการการสูญเสียดินสากล การประเมินค่าปัจจยัต่าง ๆ ในสมการ   

 Principles of soil conservation and management; physical and economic significance of soil erosion; processes and 
mechanisms of soil erosion; erosivity of rainfall and soil erodibility; erosion of surface run off; measurement of soil erosion control;  
modelling soil erosion – The Universal Soil Loss Equation (USLE); other factors assessment in USLE  

 

  542-636 ฟิสิกส์ของน ำ้ในดนิ        3(2-3-4) 

 Physics of Soil Water 

 สมบติัพ้ืนฐานของน ้ าในดิน พลงังานศกัยข์องน ้ าในดิน เส้นอตัลกัษณ์ของน ้ าในดิน การเคล่ือนท่ีของน ้ าในดินในสภาพดิน
อ่ิมตวัดว้ยน ้ าและไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้ า  การสูญเสียน ้ าไปจากดิน  การระเหยและการไหลซึมของน ้ าลึกลงไปในดิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
น ้ าในดินกบัการใชน้ ้ าของพืช  
 Basic properties of soil water; soil water potential; soil water characteristic curve; flow of water in saturated and 
unsaturated soils; water loss from soil; evaporation and percolation of water into soil depth; relationship of soil water and water 
requirement by plant  
 
  542-637 กำรพฒันำทีด่นิอย่ำงยัง่ยืนตำมแนวพระรำชด ำริ              3( 3-0-6 ) 

Sustainable Land  Development  according to His Majesty the King’s Wishes) 

 การอนุรักษ ์ พฒันา  ฟ้ืนฟแูละจดัการทรัพยากรท่ีดินอยา่งย ัง่ยนื โครงการพระราชด าริท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดินเปร้ียวจดั  
ดินทราย  ดินเค็ม  ดินต้ืน  ดินปนกรวด  ดินขาดธาตุอาหาร การน าหญา้แฝกมาใชใ้นการอนุรักษดิ์นและการป้องกนัการพงัทลายของ
ดิน   การฟ้ืนฟดิูนท่ีเส่ือมสภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Conservation, development, reclamation and sustainable land resources  management; projects initiated according to His 
Majesty the King’ s Wishes concerning resolution of acid sulfate soil, sandy soil, saline soil, shallow soil, skeletal soil, infertile soil; 
utilization of vetiver grass  for soil conservation and soil erosion control; reclamation of degraded soil for agricultural use; field trip 
required 
 

      3.1.5.3  กลุ่มวชิำพเิศษ 

 



542-595 หัวข้อวทิยำกำรใหม่ทำงกำรจดักำรทรัพยำกรดนิ 1     3(3-0-6) 
  Current Topics in Soil Resources Management I 
  การคน้ควา้หวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการใหม่ทางการจดัการทรัพยากรดิน การรายงานและ/หรือน าเสนอผล
การศึกษา   
  Investigation of current interesting topics in soil resources management; report and/or presentation of paper required 
 

  542-695 หัวข้อวทิยำกำรใหม่ทำงกำรจดักำรทรัพยำกรดนิ 2     3(3-0-6) 
  Current Topics in Soil Resources Management II 
  การคน้ควา้หวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการใหม่ทางการจดัการทรัพยากรดิน การรายงานและ/หรือน าเสนอผล
การศึกษา 
  Investigation of current interesting topics in soil resources management; report and/or presentation of paper required 
 

         3.1.5.4   วทิยำนิพนธ์ 

  542-599 วทิยำนิพนธ์         36(0-108-0) 

   Thesis 

    การศึกษาวจิยัทางการจดัการทรัพยากรดิน  การตรวจเอกสาร การวางแผนการทดลอง การทดลองและการเขียนวทิยานิพนธ์ 
โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้  าแนะน า 

    Study and research in soil resources management; literature review, experimental design, research experiment and thesis 
writing under committee guidance 

 

  542-699 วทิยำนิพนธ์         18(0-54-0) 

   Thesis 

  การศึกษาวจิยัทางการจดัการทรัพยากรดิน การตรวจเอกสาร การวางแผนการทดลอง การทดลองและการเขียนวทิยานิพนธ์ 
โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้  าแนะน า 

  Study and research  in soil resources management; literature review, experimental design, research experiment and thesis 
writing under committee guidance 

 
 



 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรดิน 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.จ าเป็น  อ่อนทอง, Ph.D. (Soil Fertility and Plant Nutrition), Hokkaido U., Japan, 2543 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา  เพง็หนู, Ph.D. (Bioresources and Product Science), Hokkaido U., Japan, 2548 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัตา  ขาวมี, ปร.ด. (ปฐพีวทิยา), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 
4. ดร.จกัรกฤษณ์  พนูภกัดี  Doctoral (Soil and Environmental Sciences), National Chung Hsing University,  

Taiwan, 2561 
 
 


	doc3-2
	doc3-3
	doc3-4

