
 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวขิาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 

ช่ือยอ่ ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Tropical Agricultural Resource Management) 
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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ขั้นสูงทางดา้นการ

จดัการทรัพยากรเกษตรในเขตร้อน  โดยจดัการเรียนการสอนเชิงรุก การให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผ่านการวิจยั ซ่ึงเนน้ระบบการ
ผลิตและการจดัการทางการเกษตรแบบบูรณาการ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ดุษฎีบณัฑิตมีคุณภาพและความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมดา้นการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนท่ีมีคุณภาพระดบัสากล  ขณะเดียวกนั ก็ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชนหรือสงัคม เป็นดุษฎีบณัฑิตท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานไดอ้ยา่งมีหลกัการ เหตุผล สามารถส่ือสารหรือ
ถ่ายทอดขอ้มูลความรู้ทางวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกบับุคลากรในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี  ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 48 หน่วยกิต 
แผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 72 หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาบังคบั (ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลกัสูตร แบบ2)
แผนการศึกษา 2.1 6 หน่วยกิต 

548-701 การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนแบบ บูรณาการ (Integrated Tropical Agricultural 
Resource Management) 

3(3-0-6) 

548-797* สมัมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
548-897* สมัมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
548-997* สมัมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

หมายเหตุ*  นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรแบบ 1.1 ทุกคน ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาสมัมนา ทั้ง 3 รายวิชาโดยไม่นบัหน่วยกิต 

แผนการศึกษา 2.2 9 หน่วยกิต 
510-514 * วธีิการวจิยัทางเกษตร 

(Research Methods in Agriculture) 
3(2-3-4) 

515-500 * สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์ 
(Statistics and Techniques in Animal Science Research 

4(4-0-8) 

520-611 * การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
(Research in Agricultural Development) 

3(3-0-6) 



542-515 * ระเบียบวธีิวจิยัทางปฐพีศาสตร์ 
(Research Methods in Soil Science) 

3(2-3-4) 

548-701 การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนแบบ บูรณาการ (Integrated Tropical Agricultural 
Resource Management) 

3(3-0-6) 

548–797** สมัมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
548–897** สมัมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
548–997** สมัมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

หมายเหตุ  * ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเรียน 
      ** นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรแบบ 1.2 ทุกคน ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาสมัมนาทั้ง 3 รายวิชาโดยไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเลือก 
 แผนการศึกษา 2.1        6 หน่วยกิต 
 แผนการศึกษา 2.2        15 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาการผลติพืช/การจดัการศัตรูพืช   

510-511 ระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystems) 3(3-0-6) 
510-512 ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ 

(Ecological Agricultural Systems) 
3(3-0-6) 

510-522 นิเวศวทิยาและการปรับตวัของพืชปลูก   
(Crop Ecology and Adaptation) 

3(3-0-6) 

510-526 สรีรวทิยาการเจริญเติบโตและพฒันาของไมผ้ลเมืองร้อน (Physiology of Growth and 
Development in Tropical Fruit Crops) 

3(3-0-6) 

510-621 แบบจ าลองการผลิตพืช 
(Modeling in Crop Production) 

3(3-0-6) 

535-431 หลกัการจดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ 
(Principles of Integrated Pest Management) 

4(3-3-6) 

536-541 การควบคุมแมลงศตัรูพืชและวชัพืชโดยชีววธีิ 
(Biological Control of Insect Pest and Weeds) 

3(3-2-4) 

กลุ่มวชิาทรัพยากรดนิ น า้ และป่า  
542-511 การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

(Soil Fertility Management) 
3(3-0-6) 

542-512 ธาตุอาหารพืชและการจดัการ 
(Plant Nutrition and Management 

3(2-3-4) 

542-513 เคมีของธาตุอาหารพืชในดิน 
(Chemistry of Soil Nutrients) 

3(3-0-6) 

542-514 เทคโนโลยชีีวภาพทางดิน 
(Soil Biotechnology) 

3(2-3-4) 

542-521 สารสนเทศดินและการใชป้ระโยชน์ 
(Soil Information and Utilization) 

3(3-0-6) 

542-522 ระบบสารสนเทศของการจดัการทรัพยากรดิน 
(Information System for Soil Resources Management) 

3(2-3-4) 

542-523 การแปลความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูลระยะไกล (Remote Sensing Data Interpretation and 3(2-3-4) 



Analysis) 
542-524 การจดัการดินเขตร้อนเพ่ือความยัง่ยนื 

(Sustainable Tropical Soils Management) 
4(4-0-8) 

542-531 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง  
(Advanced Soil Physics) 

3(2-3-4) 

542-532 การจดัการลุ่มน ้ าประยกุต ์ 
(Applied Watershed Management) 

3(3-0-6) 

542-533 วนเกษตรประยกุต ์ 
(Applied Agroforestry) 

3(3-0-6) 

542-615 การจดัการดิน พืช ปุ๋ย และส่ิงแวดลอ้มเชิงบูรณาการ (Integrated Management of Soil, Plant, 
Fertilizer and Environment) 

3(3-0-6) 

542-625 การวางแผนพฒันาและการจดัการทรัพยากรท่ีดิน 
(Land Resources Development Planning and Management) 

3(3-0-6) 

542-626 การประเมินทรัพยากรท่ีดิน 
(Land Resources Assessment) 

3(3-0-6) 

542-627 การจดัการดินเพ่ือความยัง่ยนื 
(Sustainable Soil Management) 

3(3-0-6) 

542-634 การพฒันาและฟ้ืนฟทูรัพยากรท่ีดิน 
(Development and Reclamation of  Land Resources) 

3(3-0-6) 

542-635 การอนุรักษแ์ละการจดัการดินขั้นสูง 
(Advanced Soil Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  
515-500 สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัวศาสตร์ 

(Statistics and Research Techniques in Animal Science) 
4(4-0-8) 

515-520 การพฒันาและการเจริญเติบโตของสตัว ์
(Animal Growth and Development) 

3(3-0-6) 

515-551 เทคนิคการวจิยัทางโภชนศาสตร์สตัว ์
(Research Techniques in Animal Nutrition) 

3(2-3-4) 

515-553 ทรัพยากรอาหารสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองเขตร้อนและการใชป้ระโยชน์ (Tropical Feed Resources for 
Ruminants and Their Utilization) 

3(3-0-6) 

515-595 หวัขอ้พิเศษทางสตัวศาสตร์ 
(Special Topics in Animal Science) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาทรัพยากรทางน า้  
530-500 วาริชศาสตร์ 

(Aquatic Science) 
3(3-0-6) 

530-530 เทคโนโลยขีั้นสูงในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
(Advanced Technology in Aquaculture) 

3(3-0-6) 

530-535 การผลิตทางประมงและส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า 
(Fisheries Production and Aquatic Environment) 

3(3-0-6) 



530-540 การจดัการทรัพยากรทางน ้ าขั้นสูง 
(Advanced Aquatic Resource Management) 

3(3-0-6) 

530-542 การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 
(Coastal Resources Management) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเศรษฐสังคมและพฒันาการเกษตร  
520-511 การพฒันาการเกษตรและเศรษฐกิจ 

(Agricultural and Economic Development) 
3(3-0-6) 

520-512 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการฐานขอ้มูลทางพฒันาการเกษตร (Information Technology 
for Data Management in Agricultural Development) 

3(3-0-6) 

520-513 การส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร 
(Communication for Agricultural Development) 

3(2-3-4) 

520-522 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Resources Management) 

3(3-0-6) 

520-524 การพฒันาองคก์รและการเป็นผูน้ าทางการเกษตร 
(Organization Development and Leadership in Agriculture) 

3(3-0-6) 

520-525 จิตวทิยาในการพฒันาชนบท 
(Psychology in Rural Development) 

3(3-0-6) 

520-612 เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาการเกษตร 
(Sufficiency Economy and Agricultural Development) 

3(3-0-6) 

520-613 การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร 
Analysis of Agricultural Policies 

3(3-0-6) 

520-623 ระบบช่วยตดัสินใจเพ่ือการพฒันาการเกษตร 
(Decision Support Systems in Agricultural Development) 

3(3-0-6) 

520-624 พหุวฒันธรรมกบัการพฒันาการเกษตร 
(Multicultural and Agricultural Development) 

3(2-3-4) 

520-626 ความมัน่คงทางอาหารกบัการพฒันาการเกษตร 
(Food Security and Agricultural Development) 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาระดบับณัฑิตศึกษาของหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ ทั้งน้ี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. วทิยานิพนธ์ 
548-799 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
48(0-144-0) 

548-800 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

36(0-108-0) 

548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

72(0-216-0) 

548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

48(0-144-0) 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 548-799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 

548-797* สมัมนา 1 
(Seminar I) 

- 548-897* สมัมนา 2 
(Seminar II) 

- 

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 8 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 548-799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 

548-997* สมัมนา 3 
(Seminar III) 

-    

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 8 หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548–799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 548-799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 8 หน่วยกติ 
หมายเหตุ  * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

 
แบบ 1.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 

548-797* สมัมนา 1 
(Seminar I) 

- 548-897* สมัมนา 2 
(Seminar II) 

- 

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 8 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 

548-997* สมัมนา 3 
(Seminar III) 

-    

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 8 หน่วยกติ 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

10(0-30-0) 548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

10(0-30-0) 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 10 หน่วยกติ 

หลกัสูตรแบบ 1.2 (ต่อ) 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

10(0-30-0) 548-899 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

10(0-30-0) 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 10 หน่วยกติ 
 
 

แบบ 2.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
548-701 การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 

แบบบูรณาการ (Integrated 
Tropical Agricultural Resource 
Management) 

3(3-0-6) 548-897 สมัมนา 2 
(Seminar II) 

1(0-2-4) 

548-797 สมัมนา 1 
(Seminar I) 

1(0-2-4) 548-800 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) 

xxx-xxx วชิาเลือก 6(x-x-x)    
 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
548-997 สมัมนา 3 

(Seminar III) 
1(0-2-4) 548-800 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
8(0-24-0) 

548-800 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0)    

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 8 หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
548-800 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
6(0-18-0) 548-800 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
6(0-18-0) 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 

 
 
 



แบบ 2.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

510-514* วธีิการวจิยัทางเกษตร 
(Research Methods in Agriculture) 

3(-2-3-4) 548-797 สมัมนา 1 
(Seminar I) 

1(0-2-4) 

515-500* สถิติและเทคนิคการวจิยัทางสตัว-
ศาสตร์ 
(Statistics and Techniques in 
Animal Science Research) 

4(4-0-8) xxx-xxx วชิาเลือก 9(x-x-x) 

520-611* การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
(Research in Agricultural 
Development) 

3(3-1-5)    

542-515* ระเบียบวธีิวจิยัทางปฐพีศาสตร์ 
(Research Methods in Soil Science) 

3(2-3-4)    

548-701 การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
แบบบูรณาการ (Integrated Tropical 
Agricultural Resource Management) 

3(3-0-6)    

xxx - xxx วชิาเลือก 3(x-x-x)    
หมายเหตุ : * ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเรียน    
 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 10 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-897 สมัมนา 2 
(Seminar II) 

1(0-2-4) 548-997 สมัมนา 3 
(Seminar III) 

1(0-2-4) 

548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

4(0-12-0) 548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-12-0) 

xxx-xxx วชิาเลือก 3(x-x-x)    
 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 548-900 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 



 



 

ค าอธิบายรายวชิา 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 

หมวดวชิาบังคบั 
548-701 การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนแบบบูรณาการ 

Integrated Tropical Agricultural Resource Management 
แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการทรัพยากร ลักษณะทางชีววิทยา กายภาพ และเศรษฐสังคมของ

ทรัพยากรในเขตร้อน การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนอยา่งย ัง่ยนืโดยกระบวนการบูรณาการ 
Concepts of resource management; biological physical and socio-economic characteristics of 

tropical resources; integrated approaches to sustainable management of tropical agricultural resources 

3(3-0-6) 

548-797 สัมมนา 1 
Seminar I 

การคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวชิาการเฉพาะเร่ือง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ใน
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
น าเสนอบทความต่อท่ีประชุมวชิาการ รวมทั้งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในการประชุมวิชาการท่ีจดั
ข้ึนทั้งในคณะ มหาวทิยาลยั หรือภายนอกมหาวทิยาลยั 

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 

1(0-2-1) 

548-897 สัมมนา 2 
Seminar II 
รายวชิาบังคบัก่อน : 548-797 สมัมนา 1 

การคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวิชาการเฉพาะเร่ือง ท่ีเก่ียวกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน การวิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอบทความในเชิง
วเิคราะห์ต่อท่ีประชุมวชิาการ รวมทั้งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในการประชุมวิชาการท่ีจดัข้ึนทั้งใน
คณะ มหาวทิยาลยั หรือภายนอกมหาวทิยาลยั 

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 

1(0-2-1) 

548-997 สัมมนา 3 
Seminar III 
รายวชิาบังคบัก่อน : 548-797 สมัมนา 1, 548-897 สมัมนา 2 

การเรียนร่วมกันเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนในเร่ืองเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ ท่ี
เน้ือหาประกอบด้วย การคน้ควา้จากเอกสาร วิธีการ ผลการด าเนินการจากการวิจัยบางส่วน การ
วิจารณ์ และสรุป ผ่านกระบวนการเขียนรายงาน การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในการประชุมทาง

1(0-2-1) 



วชิาการท่ีจดัข้ึนทั้งในคณะ มหาวทิยาลยั หรือภายนอกมหาวทิยาลยั 
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 วธีิการวจิยัทางเกษตร 
Research Methods in Agriculture 

แนวความคิดและวธีิการสร้างสมมุติฐานในการวจิยัทางการเกษตร การศึกษาและการใชแ้ผนการ
ทดลองทางสถิติขั้นสูง การใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการตีความหมายของผล
การทดลอง 

Concepts and hypotheses in agricultural research; study and use of advanced experimental 
design; data analysis by various computer packages; interpretation of experimental results 

3(2-3-4) 

515-500 สถิตแิละเทคนิคการวจิยัทางสัตวศาสตร์ 
Statistics and Techniques in Animal Science Research 

หลกัสถิติและแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวิจยัทางสัตวศาสตร์ การจดัการและเทคนิคการวิจัย 
การวดัผล การวเิคราะห์ขอ้มูล การประมวลผล การวเิคราะห์และการรายงานผลการทดลอง 

Statistics and experimental designs used in animal science research; research management 
and techniques; response measurement; data  analysis; result interpretation and reporting of 
experimental results 

4(4-0-8) 

520-611 การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
Research in Agricultural Development 

หลกัการและวตัถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ วิธีการวิจยัทางการพฒันาการ
เกษตร การออกแบบการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
เขียนโครงร่างการวจิยั การเขียนรายงาน และการน าเสนอรายงานวจิยั 

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 

3(3-0-6) 

542-515 ระเบียบวธีิวจิยัทางปฐพศีาสตร์ 
Research Methods in Soil Science 

การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั แนวคิดและวิธีการสร้างสมมุติฐานในการวิจยัทางปฐพีศาสตร์ 
การศึกษาและการใชแ้ผนการทดลองทางสถิติขั้นสูง การใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การตีความหมายของผลการทดลอง การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการเขียนงานวจิยั 

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 

3(2-3-4) 

 
  



หมวดวชิาเลือก 
(1) กลุ่มวชิาการผลติพืช/การจดัการศัตรูพืช 

510-511 ระบบนิเวศเกษตร 
Agroecosystems 

ลกัษณะและวธีิการวเิคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ลกัษณะทางนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม
ของระบบการผลิตทางเกษตรท่ีมีพืชเป็นหลัก ความสัมพันธ์และความผันแปรของ
องค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศเกษตร แบบจ าลองและตวับ่งช้ีคุณภาพในเชิงเกษตร 
นิเวศวทิยา และเศรษฐสังคมของระบบการผลิตทางเกษตรท่ีมีพืชเป็นหลกั และแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันาระบบน้ี 

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 

3(3-0-6) 

510-512 ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ 
Ecological Agricultural Systems 

ลกัษณะท่ีส าคญัทางนิเวศวทิยาของทรัพยากรเกษตร ลกัษณะของระบบนิเวศเกษตรเขต
ร้อน แนวคิดเชิงนิเวศวทิยาในการจดัการทรัพยากรเกษตรอยา่งมีถาวรภาพ กรณีศึกษาระบบ
การผลิตและการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีถาวรภาพ หรือมีความเหมาะสมทาง
นิเวศวทิยา 

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 

3(3-0-6) 

510-522 นิเวศวทิยาและการปรับตวัของพืชปลูก 
Crop Ecophysiology and Adaptation 

การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของพืชปลูก การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของพืชปลูกในแง่ของการปรับตัว การมีชีวิตอยู่รอดและการให้ผลผลิต 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไม้ยืนต้น -สภาพแวดล้อม -พืชปลูกในระบบนิเวศเกษตร การ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อการตอบสนองดา้นชีวอุตุนิยมวิทยาพืช การตอบสนองและการ
ปรับตวัต่อสภาวะเครียดของพืชปลูก 

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 

3(3-0-6) 

510-526 สรีรวทิยาการเจริญเตบิโตและพฒันาของไม้ผลเมืองร้อน 
Physiology of Growth and Development in Tropical Fruit Crops 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการในรอบปี การงอกของเมล็ด ภาวะเยาว์ว ัย การ
เจริญเติบโตและพฒันาของรากและล าตน้ ชีววทิยาและสรีรวิทยาการออกดอก กระบวนการ
ถ่ายละอองเกสร การติดผล การเจริญเติบโตและพฒันาผล 

 
 

3(3-0-6) 



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 แบบจ าลองการผลติพืช 
Modeling in Crop Production 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช การคาดคะเนผลผลิต 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Mathematical models; crop growth simulation model; yield prediction; decision 
support system 

3(3-0-6) 

535-431 หลกัการจดัการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
Principles of Integrated Pest Management 

หลกัการและปรัชญาของการจดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบั
ระดบัเศรษฐกิจ การสุ่มตวัอย่างและการเฝ้าสังเกตศัตรูพืช การประเมินความสูญเสียของ
ผลผลิต การวิเคราะห์ระบบและการสร้างแบบจ าลอง กรณีศึกษาของระบบการจัดการ
ศตัรูพืชแบบบูรณาการ 

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 

4(3-3-6) 

536-541 การควบคุมแมลงศัตรูและวชัพืชโดยชีววธีิ 
Biological Control of Insect Pests and Weeds 

การควบคุมแมลงศตัรูพืชและวชัพืชโดยใชศ้ตัรูธรรมชาติ (แมลงตวัห ้ า ตวัเบียน และ
เช้ือสาเหตุโรค) ประวติั หลกัการ และกระบวนการควบคุมแมลงศตัรูพืชและวชัพืชโดยชีว
วธีิ ลกัษณะของแมลงตวัห ้ า แมลงตวัเบียน และเช้ือสาเหตุโรค การคดัเลือก การกกักนั และ
การเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติในห้องปฏิบติัการ การใชป้ระโยชน์ศตัรูธรรมชาติเพื่อควบคุม
แมลงศัตรูพืชและวชัพืชท่ีส าคญั และความส าเร็จของการควบคุมโดยชีววิธี ปฏิบัติการ
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย 

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 

3(2-3-4) 

(2) กลุ่มวชิาทรัพยากรดนิ น า้ และป่า 
542-511 การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 

Soil Fertility Management 
ทฤษฎีความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลิตภาพดิน สมบติัของดินต่อความอุดมสมบูรณ์

และการจัดการ ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับพืชและการจัดการ การประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดิน กรณีศึกษารูปแบบการจดัการความอุดมสมบูรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ 

 
 

3(3-0-6) 



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 ธาตุอาหารพืชและการจดัการ 
Plant Nutrition and Management 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธาตุอาหารพืช กลไกการดึงดูดธาตุและการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหาร
ในพืช บทบาทของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต ความทนทานต่อโรค
และแมลง การศึกษาความตอ้งการธาตุอาหารพืช อนัตรกิริยาและสมดุลของธาตุอาหารพืช 
การวนิิจฉยัการขาดแคลนและความเป็นพิษของธาตุอาหาร กลไกการปรับตวัของพืชในดินท่ี
มีสภาพทางเคมีและธาตุอาหารไม่เหมาะสม การจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของพืช 

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 

3(2-3-4) 

542-513 เคมขีองธาตอุาหารพืชในดนิ 
Chemistry of Soil Nutrients 

สมบติัทางเคมีและพฤติกรรมของธาตุอาหารท่ีส าคญับางธาตุในดินและในสารละลาย
ดิน 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 

3(3-0-6) 

542-514 เทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ 
Soil Biotechnology 

จุลินทรียดิ์นกลุ่มท่ีส าคญัในดา้นการแปรสภาพคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ธาตุอ่ืนๆ การตรึงไนโตรเจนและบทบาทในเขตรอบรากพืช การพฒันาชีวภณัฑ์เพื่อการ
ปรับปรุงดิน 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 

3(2-3-4) 

542-521 สารสนเทศดนิและการใช้ประโยชน์ 
Soil Information and Utilization 

การรวบรวมและการประยุกต์ใชข้อ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ท่ีไดจ้ากการส ารวจดิน 
การจ าแนกดินมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการทรัพยากรดินและในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง การ
แปลความหมายของขอ้มูลดินและสารสนเทศดิน การน าขอ้มูลท่ีได้จากการจ าแนกและ
ส ารวจดินในระดบัต่างๆ มาใชท้างการเกษตร 

 
 
 

3(3-0-6) 



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 ระบบสารสนเทศของการจดัการทรัพยากรดนิ 
Information System for Soil Resources Management 

การพฒันา การผสมผสาน การน าเสนอ และการประยุกต์ขอ้มูลในระบบการจดัการ
ทรัพยากรดินและท่ีดินโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนน้การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและวิธีการสร้างแบบจ าลองในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชร้ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

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 

3(2-3-4) 

542-523 การแปลความหมายและการวเิคราะห์ข้อมูลระยะไกล 
Remote Sensing Data Interpretation and Analysis 

เทคนิคท่ีใชใ้นการแปลภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม โดยเฉพาะการวิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีไดรั้บจากดาวเทียมโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ การน าขอ้มูลท่ีแปลไดม้าประยกุตใ์ชท้างดา้น
การเกษตรและการใชท่ี้ดินเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 

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 

3(2-3-4) 

542-524 การจดัการดนิเขตร้อนเพ่ือความยัง่ยืน 
Sustainable Tropical Soils Management 

การจ าแนก การก าเนิดและสมบติัทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ และความอุดมสมบูรณ์ของดินเขต
ร้อน แนวทางและวิธีการบูรณาการจดัการดินเขตร้อนให้เหมาะสมกบัสภาพของทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสงัคม อยา่งเป็นระบบ 

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 

4(4-0-8) 

542-531 ฟิสิกส์ของดนิขั้นสูง 
Advanced Soil Physics 

ส่วนประกอบและโครงสร้างของดิน กระบวนการเกิดเม็ดดิน โครงสร้างดินและความ
คงทน ความสัมพนัธ์ของดินและน ้ า การกกัเก็บน ้ าในดิน การไหลของน ้ าในดิน การบดอดั
ดิน ก าลงัตา้นทานต่อแรงเฉือนของดิน การถ่ายเทอากาศของดิน อุณหภูมิดิน การถ่ายเท
ความร้อนในดิน การไถพรวนและการจัดการโครงสร้างของดิน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมบติัทางกายภาพของดิน น ้ า และพืช 

 
 
 

3(2-3-4) 



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 การจดัการลุ่มน า้ประยุกต์ 
Applied Watershed Management 

การวางแผนและจดัการการใช้ทรัพยากรลุ่มน ้ าเพ่ือความยัง่ยืนของทรัพยากรน ้ าและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ในลุ่มน ้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับภูมิภาค ชุมชน และ       
ภูมิปัญญาชาวบา้น 

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 

3(3-0-6) 

542-533 วนเกษตรประยุกต์ 
Applied Agroforestry 

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรและคุณประโยชน์ การประยกุตร์ะบบ      
วนเกษตรเพ่ือการฟ้ืนฟทูรัพยากรดิน 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 

3(3-0-6) 

542-615 การจดัการดนิ พืช ปุ๋ ย และส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Integrated Management of Soil, Plant, Fertilizer and Environment 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งดิน น ้ า ปุ๋ย และพืช ความตอ้งการปุ๋ยของพืช ผลกระทบของการ
ใชปุ๋้ยต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ การจดัการดินเชิงบูรณาการเพ่ือรักษา
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

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 

3(3-0-6) 

542-625 การวางแผนพฒันาและการจดัการทรัพยากรทีด่นิ 
Land Resources Development Planning and Management 

รูปแบบและศกัยภาพของการพฒันาทรัพยากรดินประเภทต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการใชท่ี้ดิน การวางแผนและการจดัการทรัพยากรดินใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่ง
ย ัง่ยนืโดยอาศยัขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรท่ีดิน เนน้การเรียนรู้จากขอ้มูลตวัอยา่งจริงของพ้ืนท่ี 

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 

3(3-0-6) 

542-626 การประเมนิทรัพยากรทีด่นิ 
Land Resources Assessment 

วธีิการต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมินทรัพยากรท่ีดินแต่ละชนิด ดิน น ้ า แร่ธาตุ ธรณี และพืช 
การประเมินทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใชท่ี้ดินในแต่ละบริเวณ 

 

3(3-0-6) 



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 การจดัการดนิเพ่ือความยัง่ยืน 
Sustainable Soil Management 

แนวทางการจดัการดินเพ่ือความยัง่ยืนในการใชท่ี้ดิน คุณภาพดิน นิเวศวิทยาของดิน
และนิเวศวิทยาเกษตร โดยมุ่งเนน้ศึกษาถึงเทคนิคการจดัการ การใชท้รัพยากรดินประเภท
ต่างๆ ในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ 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(3-0-6) 

542-634 การพฒันาและฟ้ืนฟูทรัพยากรทีด่นิ 
Development and Reclamation of Land Resources 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยากรดินและท่ีดิน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและ
ท่ีดินเน่ืองมาจากการใชท่ี้ดินของมนุษย ์สมบติัทางดา้นฟิสิกส์และเคมีท่ีเส่ือมโทรมลงของ
ทรัพยากรดิน ขอ้จ ากัดของทรัพยากรดินท่ีเส่ือมสภาพ การแก้ปัญหาการเส่ือมโทรมของ
ท่ีดิน หลกัการในการฟ้ืนฟูและพฒันาทรัพยากรดินและท่ีดินท่ีเส่ือมโทรม การวางแผนการ
ใชท่ี้ดินหลงัการพฒันาและฟ้ืนฟ ู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 

3(3-0-6) 

542-635 การอนุรักษ์และการจดัการดนิขั้นสูง 
Advanced Soil Conservation and Management 

หลกัการอนุรักษแ์ละจดัการดิน ความส าคญัทางกายภาพและเศรษฐกิจของการกร่อนดิน 
กระบวนการและกลไกของการกร่อนดิน พลงัการชะลา้งพงัทลายของเม็ดฝน อ านาจการ     
ชะลา้งพงัทลายของน ้ าไหลบ่าบนผิวดิน กรรมวิธีในการควบคุมการกร่อนดิน โมเดลการ
สูญเสียดินท่ีเป็นสมการการสูญเสียดินสากล การประเมินค่าปัจจยัต่างๆ 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 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 



(3) กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์ 
515-500 สถิตแิละเทคนิคการวจิยัทางสัตวศาสตร์ 

Statistics and Research Techniques in Animal Science 
หลกัสถิติและแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวจิยัทางสตัวศาสตร์ การจดัการและเทคนิค

การวิจยั การวดัผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการรายงานผล
การทดลอง 

Statistics and experimental designs used in animal science research; research 
management and techniques; response measurement; data analysis; result interpretation 
and reporting of experimental results 

4(4-0-8) 

515-520 การพฒันาและการเจริญเตบิโตของสัตว์ 
Animal Growth and Development 

การเจริญเติบโตของสัตวก่์อนและหลงัคลอด การพฒันาของกระดูก กลา้มเน้ือ และ
เน้ือเยือ่ไขมนั การวดัการเจริญเติบโต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของ
สตัว ์คุณภาพซากของสตัว ์

Pre and postnatal animal growth; development of bone, muscles and adipose 
tissue; growth measurement; factors affecting animal growth and development; carcass 
quality 

3(3-0-6) 

515-551 เทคนิคการวจิยัทางโภชนศาสตร์สัตว์ 
Research Techniques in Animal Nutrition 

เทคนิคท่ีใช้ในการวิจัยทางด้านอาหารสัตว ์การทดสอบหาการย่อยไดแ้ละสมดุล
โภชนะ การวดัค่าพลงังานของสตัว ์การเก็บและรักษาตวัอยา่งจากสัตวท์ดลอง สวสัดิภาพ
สตัวท์ดลองและจรรยาบรรณในการใชส้ตัวท์ดลอง 

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 

3(2-3-4) 

515-553 ทรัพยากรอาหารสัตว์เคีย้วเอื้องเขตร้อนและการใช้ประโยชน์ 
Tropical Feed Resources for Ruminants and Their Utilization 

ทรัพยากรอาหารสตัวเ์ขตร้อน ปริมาณ คุณค่า และจุดดอ้ยทางโภชนาการของอาหาร
สัตวเ์ขตร้อน การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์จากอาหารสัตวเ์ขตร้อน การเพ่ิมศกัยภาพ
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอาหารสตัวเ์ขตร้อน 

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 

3(3-0-6) 

515-595 หัวข้อพเิศษทางสัตวศาสตร์ 
Special Topics in Animal Science 

เร่ืองท่ีน่าสนใจทางสัตวศาสตร์ หรือส่ิงท่ีคน้พบใหม่ และมีประโยชน์ต่อการผลิตปศุ
สตัว ์

Interesting issues in animal science or new findings beneficial for livestock 
production 

 

3(3-0-6) 



(4) กลุ่มวชิาทรัพยากรทางน า้ 
530-500 วาริชศาสตร์ 

Aquatic Science 
ระบบและองคป์ระกอบของระบบนิเวศของแหล่งน ้ า ทั้งน ้ าจืด น ้ ากร่อย และทะเล 

เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการใช้และการจัดการทรัพยากรทางน ้ าอย่างย ัง่ยืน เช่น การ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ 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 

3(3-0-6) 

530-530 เทคโนโลยขีั้นสูงในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
Advanced Technology in Aquaculture 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงในการจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

Application of advanced technology in aquaculture management for increasing 
production in both quantity and quality, including ability to sustain resource utilization  

3(3-0-6) 

530-535 การผลติทางประมงและส่ิงแวดล้อมทางน า้ 
Fisheries Production and Aquatic Environment 

การปฏิบัติปัจจุบันเก่ียวกับการผลิตสัตว์น ้ า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ชีวภาพของสตัวน์ ้ าและระบบการผลิต การจดัการ โภชนาการ โรค การเพาะพนัธ์ุ และการ
ปรับปรุงพนัธ์ุ ววิฒันาการและนิเวศวทิยาของประชากรและชุมชนสตัวน์ ้ าในปัจุบนั 

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 

3(3-0-6) 

530-540 การจดัการทรัพยากรทางน า้ขั้นสูง 
Advanced Aquatic Resource Management 

ทรัพยากรทางน ้ า ทรัพยากรส่ิงมีชีวิต สภานภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ต่างๆ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี และแนวทางการจดัการทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยัง่ยนื 

Aquatic resource, living resources; status and utilization of different resources; 
application of technology and management strategies for maximum benefit and 
sustainable resource management 

3(3-0-6) 

530-542 การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 
Coastal Resources Management 

ลกัษณะและองคป์ระกอบของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล การก าหนดเขตชายฝ่ัง เหตุท่ีมี
การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง 
แนวคิดของการวางแผนและการจัดการชายฝ่ัง เทคนิคการวางแผนและการจัดการจาก
กรณีศึกษาทัว่โลก 

3(3-0-6) 



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 

 
(5) กลุ่มวชิาเศรษฐสังคมและพฒันาการเกษตร 

520-511 การพฒันาการเกษตรและเศรษฐกจิ 
Agricultural and Economic Development 

ทฤษฎีการพฒันาทางเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม บทบาทของการเกษตรในการพฒันาการเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกระทบต่อการพฒันาการเกษตรใน
กระบวนการพฒันาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่ิงจ าเป็นและตวัเร่งในการ
พฒันาการเกษตร ปัญหาเร่ืองทุน ท่ีดิน แรงงานและการจดัการในการเกษตร ปัญหาการ
ประสานงานตามโครงการและแผนงานเกษตร ประสบการณ์การพฒันาการเกษตรใน
ประเทศต่างๆ เศรษฐกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ 

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 

3(3-0-6) 

520-512 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการข้อมูลทางพฒันาการเกษตร 
Information Technology for Data Management in Agricultural Development 

การจดัการและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การประมวลผล
ขอ้มูลการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและการใช้ประโยชน์ การน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมาประยกุตใ์ชก้บังานทางพฒันาการเกษตร 

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 

3(3-0-6) 

520-513 การส่ือสารเพ่ือการพฒันาทางการเกษตร 
Communication for Agricultural Development 

การส่ือสารเพ่ือการพฒันาและการถ่ายทอดนวตักรรมทางการเกษตร การส่ือสาร
นวตักรรมทางการเกษตร การวางแผนการส่ือสารเพ่ือการพฒันาการส่งเสริมการเกษตร       
กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันา ปัญหาในการส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร การ
เลือกใชส่ื้อในการส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร การผลิตส่ือเพื่อการพฒันาทาง
การเกษตร ฝึกปฏิบติัการใชแ้ละออกแบบส่ือในการพฒันาการเกษตร 

 
 

3(3-2-4) 



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 การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
Natural Resources Management 

ความส าคญัและปัญหาในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ หลกัในการจดัการโดยเนน้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงกบัการเกษตรท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีดิน ป่าไม ้น ้ า ประมง
และชายฝ่ัง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการเกษตร การวิเคราะห์
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเ พ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 

3(3-0-6) 

520-523 การพฒันาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตทิีย่ัง่ยืน 
Agricultural Development and Sustainable Natural Resources 

วิวฒันาการเก่ียวกับความคิดและการปฏิบัติด้านการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนา 
ผลกระทบของการพฒันาในอดีต กระบวนทศัน์ใหม่ของการพฒันา การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ด้านระบบนิเวศ สถาบันองค์ความรู้การเกษตร ความเก่ียวพันของระบบนิเวศทาง
การเกษตรและทรัพยากรชายฝ่ัง การพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังตามแนวพระราชด าริ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

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 

3(3-0-6) 

520-524 การพฒันาองค์กรและการเป็นผู้น าทางการเกษตร 
Organization Development and Leadership in Agriculture 

หลกัการพฒันาองค์กรทางการเกษตร การจัดตั้งกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่ม แนวคิด
เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าและภาวะผูน้ า การสรรหาผูน้ า การคดัเลือกและฝึกอบรมผูน้ า กลยทุธ์
การเป็นผูน้ าทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายกลุ่มและองค์กรทางการเกษตร การ
ประยกุตท์ฤษฎีผูน้ าและองคก์รเพื่อการพฒันาการเกษตร 

 
 
 

3(3-0-6) 



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 จติวทิยาในการพฒันาชนบท 
Psychology in Rural Development 

จิตวิทยาทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ลกัษณะและความตอ้งการทางจิตใจ    
ขั้นพ้ืนฐาน การประยกุตท์ฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาชนบท จิตวิทยาใน
การพฒันาของบุคคลบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคม 

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 

3(3-0-6) 

520-612 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาการเกษตร 
Sufficiency Economy and Agricultural Development 

ปรัชญาและหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
พฒันาในระดบัครัวเรือน ชุมชน และประเทศ แนวพระราชด าริในการแกปั้ญหาดา้นการ
บริหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลกัษณะกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลกัการทฤษฎีใหม่ ตวัช้ีวดัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาชุมชน แนวทางการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐและภาคเอกชน 

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 

3(3-0-6) 

520-613 การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร 
Analysis of Agricultural Policies 

บทบาทของภาคเกษตรกรรมในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนพฒันาการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รและหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง การ
วิเคราะห์นโยบายปัจจุบันและผลในทางปฏิบัติ ทิศทางของนโยบายในอนาคต การ
ปรับตวัในภาคเกษตรกรรมเพื่อสนองนโยบายของประเทศ 

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 

 
 
 
 

3(3-0-6) 



520-623 ระบบช่วยตดัสินใจเพ่ือการพฒันาการเกษตร 
Decision Support Systems in Agricultural Development 

การตดัสินใจและกระบวนการตดัสินใจ การวิเคราะห์การตดัสินใจทางการเกษตร
ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ วิธีการตดัสินใจทางบัญชี ทาง
ตวัเลข ทางสถิติ และทางโปรแกรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ชิงเด่ียวและหลายวตัถุประสงค ์การ
พยากรณ์เหตุการณ์เพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจเชิงคุณภาพประเภท
ต่างๆ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส 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 

3(2-3-4) 

520-624 พหุวฒันธรรมกบัการพฒันาการเกษตร 
Multicultural and Agricultural Development 

ประวติัชาติพนัธ์ุไทยมาลายู วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ แนวคิด 
หลักค าสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และอ่ืนๆ การด ารงชีวิตในสังคมพหุ
วฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กระบวนทศัน์ในการน าหลกัธรรมทางศาสนามาพฒันา
วถีิชีวติของสงัคมพหุวฒันธรรม 

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 

3(3-0-6) 

520-626 ความมัน่คงทางอาหารกบัการพฒันาการเกษตร 
Food Security and Agricultural Development 

หลกัการความมัน่คงทางอาหาร นโยบายความมัน่คงทางอาหาร แนวคิดและตวัช้ีวดั
ความมัน่คงทางอาหาร กรอบแนวคิดการวเิคราะห์ความมัน่คงทางอาหาร ความส าคญัของ
ความมัน่คงทางอาหารกบัการพฒันาการเกษตร การวิเคราะห์ความมัน่คงทางอาหารใน
ภาคเกษตร ความมัน่คงทางอาหารกบัการปรับตวัของเกษตรกร 

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 

3(3-0-6) 

 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

548-799 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ท่ีครอบคลุมมิติดา้นชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีการสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั โดยมีคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาใหค้  าแนะน าในการวางแผน การวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

 
 

48(0-144-0) 



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 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ท่ีครอบคลุมมิติดา้นชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีการสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั โดยมีคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาใหค้  าแนะน าในการวางแผน การวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

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

36(0-108-0) 

548-899 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ท่ีครอบคลุมมิติดา้นชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีการสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั โดยมีคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาใหค้  าแนะน าในการวางแผน การวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

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

72(0-216-0) 

548-900 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

การศึกษาวจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ท่ีครอบคลุมมิติดา้นชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีการสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั โดยมีคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาใหค้  าแนะน าในการวางแผน การวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

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

48(0-144-0) 

 



 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 

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

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระว ีเจียรวภิา*, Ph.D. (Pomology), China Agricultural U., China, 2556
2. ดร.นฤมล พฤกษา*, ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556
3. ดร.ธญัจิรา เทพรัตน์*, ปร.ด. (สตัวศาสตร์), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2555
4. ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ,์ Ph.D. (Biological Science), U. de Rennes I, France, 2535
5. ศ.ดร.บญัชา 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.ป่ิน จนัจุฬา, ปร.ด. (สตัวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2546
10. รศ.ดร.วชัรินทร์ ซุน้สุวรรณ, Ph.D. (Agronomy), U. of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2552
11. รศ.ดร.วนัวศิาข ์งามผอ่งใส, Ph.D. (Animal Science), Kyoto U., Japan, 2536
12. รศ.ดร.วฒิุพร พรหมขนุทอง, Dr.rer.nat (Fish Nutrition), Heidelberg U., Germany, 2538 
13. รศ.ดร.สมหมาย เช่ียววารีสจัจะ, Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures), Auburn U., U.S.A., 2535
14. รศ.ดร.อรัญ งามผอ่งใส, Dr.rer.agr. (Insecticide Toxicology), Humboldt U., Germany, 2541
15. รศ.ดร.อจัฉรา เพง็หนู, Ph.D. (Bioresources and Product Science), Hokkaido U., Japan, 2548
16. รศ.ดร.อนุรักษ ์สนัป่าเป้า, Ph.D. (Applied Life Sciences), Osaka Prefecture U., Japan, 2554
17. รศ.ดร.วชิยั หวงัวโรดม, ปร.ด.(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549
18. รศ.สุธา วฒันสิทธ์ิ, วท.ม. (โภชนาศาสตร์สตัว)์,ม.ขอนแก่น, 2533
19. ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง, Ph.D. (Horticulture), Zhejiang U., China, 2555
20. ผศ.ดร.ขวญัตา ขาวมี, ปร.ด. (ปฐพีวทิยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2556
21. ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช), สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั, 2553
22. ผศ.ดร.ชุติมา ตนัติกิตติ, Ph.D. (Fish Nutrition), U. of British Columbia, Canada, 2537
23. ผศ.ดร.ไชยวรรณ วฒันจนัทร์, Ph.D. (Animal Production), U. Putra, Malaysia, 2542
24. ผศ.ดร.นริศ ทา้วจนัทร์, ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การเกษตร), ม. วลยัลกัษณ์, 2553



25. ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยกุ, ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
26. ผศ.ดร.ธนญัชนก ไชยรินทร์, ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.เชียงใหม่, 2556 
27. ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ, ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
28. ผศ.ดร.วโิชติ จงรุ่งโรจน,์ ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
29. ผศ.ดร.ลดาวลัย ์เลิศเลอวงศ,์ วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร์, 2551 
30. ผศ.ดร.วสุิทธ์ิ สิทธิฉายา, ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
31. ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย, วท.ด. (เกษตรเขตร้อน), ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
32. ดร.กราญจ์นา ถาอินชุม, ปร.ด. (กีฏวทิยา), ม. เกษตรศาสตร์, 2558 
33. ดร.กอบชยั  วรพิมพงษ,์ วท.ด. (เทคโนโลยกีารเกษตร),จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553 
34. ดร.จกัรัตน์ อโณทยั, ปร.ด. (พืชไร่), ม.ขอนแก่น, 2552 
35. ดร.ทศันี ขาวเนียม, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม. สงขลานครินทร์, 2555 
36. ดร.ปฏิมาพร ปลอดภยั, ปร.ด. (จุลชีววทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
37. ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง, ปร.ด. (สตัวศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 2558 
38. ดร.พรพิมล เช้ือดวงผุย, Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management), Asian Institute of Technology, 

Thailand, 2549 
39. ดร.สุรีรัตน์ เยน็ชอ้น, ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
40. ดร.อดิเรก รักคง, Ph.D. (Horticulture), Cornell U., U.S.A., 2552 
41. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ, ปร.ด. (ชีววทิยา), มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์, 2559 


	doc3-2
	doc3-3
	doc3-4

