
1 

คณะผูจ้ดัท ำ 
คณะท ำงำนจัดท ำหลักสตูรกำรจดัระบบกำรอนุรักษด์ินและน  ำในเขตพฒันำทีด่ิน 

1. นายอภิชาต   จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ปรึกษา 
2. ดร.พิทยากร   ลิ่มทอง (อดีต) ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน ้า  ที่ปรึกษา 
3. นางกุลรัศมิ์    อนันตพงษ์สุข   รองอธิบดีด้านบริหาร  ประธานคณะท้างาน 
4. นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะท้างาน 
5. นายสมโสตถิ์  ด้าเนินงาม  ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนา  คณะท้างาน 
 การจัดการที่ดิน 
6. นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ ผู้อ้านวยการกองการเจ้าหน้าที่  คณะท้างาน 
7. นางนงคราญ  มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี ยว  คณะท้างาน 
8. นายพิสิษฐ์  สินธุวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  คณะท้างาน 
 ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
9. นายชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย ์ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการ  คณะท้างาน 
 พัฒนาที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
10. นายอาทิตย์  ศุขเกษม   รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการ  คณะท้างาน 
 พัฒนาที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  
11. นายปราโมทย์  แย้มคลี่ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ  คณะท้างาน 
 ความเสื่อมโทรมของดิน 
12. นางพรรณพิศ บ่วงนาวา รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย  คณะท้างาน 
 และยุทธศาสตร์ 
13. นายไพรัช  พงษ์วิเชียร ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา  คณะท้างาน 
 การจัดการดินเค็ม 
14. นางนิสา  มีแสง ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา  คณะท้างาน 
 การปรับปรุงบ้ารุงดิน 
15. นางสาวสุนันท์   ไวยพาล ี ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและประเมินผล  คณะท้างาน 
16. นางดวงดอม  ก้าเนิดทรัพย์ ผู้อ้านวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  คณะท้างาน 
17. นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์ นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  คณะท้างาน 
18. นางปวีณา  แสงเดือน ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล  คณะท้างานและ 
   เลขานุการ 
19. นางสาวกมลพร  บุญศิริ นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ  คณะท้างานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวรุจิรัตน์  รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ  คณะท้างานและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะทีมชุดวชิำที ่1 กำรวิเครำะห์สภำพพื นทีแ่ละปญัหำในเขตพัฒนำทีด่ิน 
1.  นายชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย ์ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบ  หัวหน้าทีมชุดวิชา 

  การพัฒนาที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
2.  นายสถิระ อุดมศรี ผู้อ้านวยการกลุ่มส้ารวจจ้าแนกดิน ทีมชุดวิชา 
3.  นางนพมณี สุวรรณัง  ผู้อ้านวยการกลุ่มวิทยบริการ  ทีมชุดวิชา 
4.  นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล  ผู้อ้านวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่1  ทีมชุดวิชา 
5.  จ.ส.อ.ราชวัลย ์กันภัย  ผู้อ้านวยการกลุ่มบริการแผนที่  ทีมชุดวิชา 

  และภาพถ่ายออร์โธสี 
6.  นางสาวบงกชกรณ์ อาณานุการ นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  ทีมชุดวิชา 
7.  นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล เศรษฐกรช้านาญการพิเศษ  ทีมชุดวิชา 
8.  นายวินัย ชมบุตร  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  ทีมชุดวิชา 
9.  นางดวงดอม ก้าเนิดทรัพย์  ผู้อ้านวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  ทีมชุดวิชา 
10. นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ  ทีมชุดวิชา 

  



3 

คณะทมีชุดวิชาที ่2 มาตรการอนุรักษ์ดินและน า้และการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน า้ 
1. ดร.พิทยากร ลิ่มทอง  (อดีต) ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน ้า   หัวหน้าทีมชุดวิชา 
2. นายอรุณ พงษ์กาญจนะ  (อดีต) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช  ทีมชุดวิชา 
3. นายชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์  รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ทีมชุดวิชา 

 ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
4. นางกิตติมา ศิวอาทิตย์กุล  ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้หญ้าแฝก  ทีมชุดวิชา 

  ในการจัดการดิน 
5. นายประสิทธิ์ ตันประภาส  นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ   ทีมชุดวิชา 
6. นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์ นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ   ทีมชุดวิชา 
7. นายก้าชัย กาญจนธนเศรษฐ  นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ   ทีมชุดวิชา 
8. นางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ์  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ   ทีมชุดวิชา 
9. นางสาวอิสริยา มีสิงห์  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ   ทีมชุดวิชา 
10. นางสาวรุจิรัตน์ รุจิรกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ   ทีมชุดวิชา 
11. นางนริศชา ภู่กลีบ  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ   ทีมชุดวิชา 
12. นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ   ทีมชุดวิชา 
13. นางสาวจารุภรณ์ โต๊ะแสง  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ   ทีมชุดวิชา 
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คณะทีมชุดวชิำที่ 3 มำตรกำรจดักำรดินที่มปีญัหำและกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ  

1. นายสมโสตถิ์ ด้าเนินงาม ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนา หัวหน้าทีมชุดวิชา 
  การจัดการที่ดิน 

2. นางสุภา บริกัปปกุล (อดีต) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ทีมชุดวิชา 
   ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
3. นางนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี ยว ทีมชุดวิชา 
4. นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทีมชุดวิชา 
5. นายปราโมทย์  แย้มคลี่ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ทีมชุดวิชา 

 ความเสื่อมโทรมของดิน 
6. นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาเทคนิค ทีมชุดวิชา 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรดิน 
7. นางนิสา มีแสง ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ทีมชุดวิชา 

  การปรับปรุงบ้ารุงดิน 
8. นางสาวจุฑารัตน์ ค้านึงกิจ ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ทีมชุดวิชา 
9. นางดวงดอม ก้าเนิดทรัพย์ ผู้อ้านวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ทีมชุดวิชา 
10.  นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
11.  นางสาวรติกร ณ ล้าปาง นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
12.  นางเกษมศรี มานิมนต์ นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
13.  นางนวลจันทร์  ชะบา นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
14.  นายเกษมสุข ศรีแย้ม นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
15.  นายบวร บัวขาว นักวิชาการเกษตรช้านาญการ ทีมชุดวิชา 
16.  นางสุกัญญา ทวีกิจ นักวิชาการเกษตรช้านาญการ ทีมชุดวิชา 
17.  นางสาวกมลพร บุญศิริ นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
18.  นายอภิสิทธิ์ บัวปาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ทีมชุดวิชา 
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คณะทีมชุดวิชำท่ี 4 มำตรกำรจัดกำรดินท่ีมีปัญหำและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  
1. นายชินพัฒน์ธนา  สุขวิบูลย ์ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน หัวหน้าทีมชุดวิชา 

 ส้านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 
2. นายสถิระ  อุดมศรี ผู้อ้านวยการกลุ่มส้ารวจจ้าแนกดิน ทีมชุดวิชา 
3. นายพิสิษฐ์  สินธุวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ทีมชุดวิชา 

 ส้านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 
4. นายอาทิตย์  ศุขเกษม รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ทีมชุดวิชา 

 ส้านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 
5. นายไพรัช  พงษ์วิเชียร ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม ทีมชุดวิชา 
6. นายเมธิน  ศิริวงค์ ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทีมชุดวิชา 

 ส้านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 
7. นายอุทิศ  เตจ๊ะใจ นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ทีมชุดวิชา 
8. นายศรีศักด์ิ  ธานี  ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ทีมชุดวิชา 
9. นายวันชัย  วงษา ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ทีมชุดวิชา 
10. นายปรีชา  โหนแหยม ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ทีมชุดวิชา 
11. นายสะอาด  บุตรเล็ก ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ทีมชุดวิชา 
12. นายวันชัย  สินประเสริฐ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ทีมชุดวิชา 
13. นางปวีณา  แสงเดือน ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล ทีมชุดวิชา 
14. จ.ส.อ.ราชวัลย์  กันภัย ผู้อ้านวยการกลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี ทีมชุดวิชา 
15. นายวินัย  ชมบุตร นักวิชาการเกษตรช้านาญการ ทีมชุดวิชา 
16. นางสาวรุจิรัตน์  รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ ทีมชุดวิชา 
17. นางโสมศิริ  คุณวโรดม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทีมชุดวิชา 
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คณะวิทยำกร : วิทยำกรท่ีปรึกษำกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ 
1. รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รศ.ดร.บ้าเพ็ญ  เขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. รศ.ดร.ภรณี  ต่างวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. อ.ณรัฐ  รัตนเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  
กองบรรณำธิกำร 

1.  ดร.พิทยากร  ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน ้า (ข้าราชการบ้านาญ)  
2.  นางนงคราญ  มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี ยว   
3.  นายพิสิษฐ์  สินธุวณิช  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
4.  นายชินพัฒน์ธนา  สุขวิบูลย์ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
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