ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ช นายรองลาภ สสขมาสรวง
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ รองศาสตราจารยร
การดตารงตตาแหนนงบรห
ว าร
ก.พ. 2558 - ม.ค. 2562
มช. ค. 2554 - ม.ค. 2558
ม .ว ย. 2553 - ม.ค. 2554
การศ ก
ศ ษา

สงล ก ลด

ภาคววชาชชวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร

รองหหวหน มาภาคววชาชชวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร
รองหหวหน มาภาคววชาชชวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร
รองหหวหน มาภาคววชาชชวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร

วท.บ.(วนศาสตรร), มหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร , ไทย, 2533
วท.ม.(วนศาสตรร), มหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร , ไทย, 2536
วท.ด.(วนศาสตรร), มหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร , ไทย, 2544

สาขาเชย
ช วชาญ/สนใจ

การจหดการส หตวรปปา, การศ ก
ว รรมส หตวรปปา
ศ ษาและจหดการส หตวรปปา, นเว วศววทยาของส หตวรปปา, พฤตก

งานสอน
Dendrology
Ecology & Conservation of Wildlife in Tropics
Field dendrology
Field Dendrology II
Field Forest Biological Sciences
Field Forestry
field wildlife and range sciences
Introduction to forestry
Introduction to Wildlife Management
Research Tech.in Forest Res.& Envi.Admin.
Selected Topics in Forest Biologi. Science
Selected Topics in Forest Biological Science
Selected Topics in Forest Biology
Selected Topics in Wildlife & Range Manag.
special problem
Special Problems
Thesis
Tropical Wildlife Ecology & Management
Wildlife Behavior
Wildlife Biology & Management
Wildlife Conservation Area Planning
Wildlife conservation in tropics
Wildlife Ecology & Management
Wildlife Ecology and Management
Wildlife Management Techniques
Wildlife Propagation Techniques
Wildlife Resource Utilization
Wildlife Study & Management Techniques
Wildlife Study and Management techniques
Wildlife study and management tecniques
การจหดการส หตวรปปาและทสงป หญ มาภาคสนาม
รสก ชววทยาปป าไม มภาคสนาม
วนศาสตรรเ บบอ
บ งต มน
โครงการว จ
ว ย
ล
ปช 2550

การศ ก
ทช าศ หยอยยต
ป ามธรรมชาต ใว นวหงสระปทสม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ศ ษาส หตวรทอ

ปช 2551-2553 ชสดโครงการ อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลยก หญ มาแฝกตปอ ความหลากหลายช ชวภาพปป าไม มในพบน
บ ทชป
ท ป าทดแทน
โครงการยปอ ยทชท 4 อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลยก หญ มาแฝกตปอ ความหลากชน ด
ว ส หตวรปปาบร เว วณพบน
บ ทชป
ท ป าทดแทน ( หหวหน มาโครงการยปอ ย ) ได มรหบทสนจากส สานหก งานคณะกรรมการ
พ วเศษเพบอ
ท ประสานงานโครงการอหนเนบอ
ท งมาจากพระราชาดสาร ว (กปร)
ปช 2551-2552

ความหลากชน ด
ว ของส หตวรปปาในพบน
บ ทชภ
ท เย ขาหวนปยน จหงหวหดสระบสรช ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากกลสม
ป บร ษ
ว ห ทปยนซ เว มนตรไ ทย จสากหด (มหาชน)

ปช 2551-2552 ชสดโครงการ อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลยก หญ มาแฝกตปอ ความหลากหลายช ชวภาพปป าไม มในพบน
บ ทชป
ท ป าทดแทน โครงการยปอ ยทชท 4 อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลยก หญ มาแฝก
ตปอ ความหลากชน ด
ว ส หตวรปปาบร เว วณพบน
บ ทชป
ท ป าทดแทน
(โครงการหลหก : ชสดโครงการ อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลยก หญ มาแฝกตปอ ความหลากหลายช ชวภาพปป าไม มในพบน
บ ทชป
ท ป าทดแทน) ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากส สานหก งาน
โครงการอหนเนบอ
ท งมาจากพระราชดสาร ว
ปช 2553

การศ ก
บท แก มปห ญหาชางในประเทศไทย
( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ศ ษาน เว วศววทยา ประชากร การแพรปก ระจายและสสขภาพเพ อ
ม

ปช 2553-2554 โครงการปลยก ต มนไม มเพบอ
ท ฟบบ นฟยพน
บ ทชเท หมบอ งหวนปยน บ.ปยนซ เว มนตรไ ทย (แกปงคอย) จสากหด ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากบร ษ
ว ห ท ปยนซ เว มนตรไทย (
แกปงคอย) จสากหด
พ วมพรครหงบ ลปาสสดเมบอ
ท 20/9/60

หน มา 1 จาก 5

ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ช นายรองลาภ สสขมาสรวง
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ รองศาสตราจารยร

สงล ก ลด

ภาคววชาชชวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร

ปช 2553
ความหลากชน ด
ว ของส หตวรปปาในพบน
บ ทชป
ท ป าชสม ชนภาคตะวหนตกของประเทศไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากส สานหก นโยบายและแผนทรหพยากร
ธรรมชาต แ
ว ละส งวท แวดล มอม
ปช 2553-2554 การต ด
ว ตามศ ก
ว และประชากรส หตวรปปาเลชย
บ งลยก ด มวยนมขนาดเลลก บร เว วณสถานชฝก
ศ นส
ว ต
ศ ษาชน ด
ว วนศาสตรรวงห นสาบ เขชยว จหงหวหดนครราชส ชม า ( หหวหน มา
โครงการ ) ได มรหบทสนจากศยนยรวจว ย
ห ปป าไม ม คณะวนศาสตรร มหาวท
ว ยาลหยเกษตรศาสตรร
ปช 2554-2555 การฟบบ นฟยประชากรละมหงท และเนบอ
บ ทราย ในเขตรหก ษาพ น
ห ธสส
ร หตวรปปาเวชยงลอ จหงหวหดพะเยา และเขตรหก ษาพ น
ห ธสส
ร หตวรปปาสลหก พระ จหงหวหดกาญจนบสรช ( ผย มรปวม
โครงการ ) ได มรหบทสนจากส สานหก งานคณะกรรมการวจว ย
ห แหปงชาต ว
ปช 2554-2555 ความหลากชน ด
ว และความมากมายของส หตวรเ ลชย
บ งลยก ด มวยนสาบ นม ในเขตรหก ษาพหนธสส
ร หตวรปปาสลหก พระ จหงหวหดกาญจนบสรช ( หหวหน มาโครงการยปอ ย ) ได มรหบ
ทสนจากส สานหก งานคณะกรรมการวจว ย
ห แหปงชาต ว
ปช 2554-2555 โครงการต ด
ว ตามศ ก
ทช าศ หยอยยต
ป ามธรรมชาต ใว นสวนจวตรลดา และวหงสระปทสม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากโครงการวจว ย
ห ศยนยรนานาชาต ส
ว ว
ศ ษาส หตวรทอ
รน
ว ธรเพบอ
ท การววจย
ห พหฒ นาและถปายทอดเทคโนโลยช
ปช 2554
การศ ก
ท แก มไขความขหดแย มงระหวปางคนกหบช างปป
ร ต
ห ธสส
ร ต
ศ ษาน เว วศววทยาเพบอ
ม า บร เว วณเขตรหก ษาพหนธสส
ห วรปปาภยววห จหงหวหดหนองคาย เขตรหก ษาพ น
ห วรปปาสลหก พระ
จหงหวหดกาญจนบสรช และอสทยานแหปงชาต ก
ว ย
ส บสรช จหงหวหดประจวบคชรข
ช น
ห ธร ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปช 2555-2557

การศ ก
ว สต
ศ ษาความหลากหลายของชน ด
ห วรปปาบร เว วณศยนยรศ ก
ศ ษาการพหฒ นาห มวยฮ อ
ป งไคร ม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากมยลน ธว โว ครงการหลวง

ปช 2556

การศ ก
ว รรมของนกกระเรชยนในสภาพกรงเลชย
บ ง ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนส วป นตหว
ศ ษาพฤต ก

ปช 2556

ความหลากชน ด
ว ของส หตวรปปาบร เว วณสวนปป าระยอง น เว วศวนารมยร จหงหวหดระยอง ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากบร ษ
ว ห ท ปตท. จสากหด (มหาชน)

ปช 2556
โครงการส สารวจและจหดทสาฐานข มอมยลความหลากหลายทางช ชวภาพสวนปป าแมปหอพระ จหงหวหดเช ชยงใหมป ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากองครก าร
อสตสาหกรรมปป าไม ม
ปช 2556-2557

การอนสรก
ห ษร ชางในระบบน
เว วศนร ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากองครก ารอสตสาหกรรมปป าไม ม
ม

ปช 2556-2557

ความหลากชน ด
ว ของส หตวรปปาบร เว วณสวนปป านเว วศระยองวนารมยร จหงหวหดระยอง ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากบร ษ
ว ห ท ปตท. จสากหด (มหาชน)

ปช 2557-2561
จากPanthera

การส สารวจการฟบบ นฟยของประชากรเส บอ โคปงและเหยบอ
ท ในเขตรหก ษาพน
ห ธสส
ร หตวรปปาสลหก พระ และอสทยานแหปงชาต โว ดยรอบ ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสน

ปช 2557-2559 การศ ก
ร หตวรปปาสลหก พระ จหงหวหดกาญจนบสรช ( ผย ม
ศ ษาน เว วศววทยา ประชากร สสขภาพ และปห ญหาความขหดแย มงระหวปางคนกหบช างปป
ม า บร เว วณเขตรหก ษาพหนธสส
รปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปช 2557-2559 การศ ก
ท แก มไขความขหดแย มงระหวปางคนกหบช างปป
ร ต
ศ ษาน เว วศววทยาเพบอ
ม า บร เว วณเขตรหก ษาพหนธสส
ห วรปปาสลหก พระ จหงหวหดกาญจนบสรช ( หหวหน มาโครงการยปอ ย )
ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปช 2558-2560 การศ ก
ท แก มไขความขหดแย มงระหวปางคนกหบช างปป
ร ต
ศ ษาน เว วศววทยาเพบอ
ม าบร เว วณเขตรหก ษาพหนธสส
ห วรปปาเขาอปางฤาไน จหงหวหดฉะเช งว เทรา ( หหวหน มาโครงการ )
ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปช 2558
มหาชน)
ปช 2558-2559

การทปอ งเทชย
ท วเช งว ส หตวรปปาบร เว วณอปางเกลบนสาบ บางพระ จหงหวหดชลบสรช ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากส สานหก งานพหฒ นาเศรษฐก จว จากฐานช ชวภาพ (องครก าร
ความหลากชน ด
ว ของส หตวรปปาบร เว วณเหมบอ งหวนปยน จหงหวหดสระบสรช ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากบร ษ
ว ห ท ปยนซ เว มนตรไ ทย จสากหด มหาชน

ปช 2558-2560 การส สารวจทางน เว วศววทยา การเคลบอ
ท นทชแ
ท ละการทสาลายผลผล ต
ว ทางการเกษตรของช างเอเช
ร หตวรปปาสลหก พระและอสทยานแหปง
ม
ชย ภายในเขตรหก ษาพหนธสส
ชาต โว ดยรอบ ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากZoological Society of London สาขาประเทศไทย
ปช 2559
ปช 2559-2560

การใชประโยชนร
ไ ม มเสมลดขาวครบวงจรบร เว วณพบน
บ ทชม
ท ล
ย น ธว ช
ว หยพหฒ นา จหงหวหดนครศรชธรรมราช ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากมยลน ธว ช
ว หยพหฒ นา
ม
ความหลากชน ด
ว ของส หตวรปปาบร เว วณพรสควนเครลง จหงหวหดนครศรชธรรมราช ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากโครงการอหนเนบอ
ท งมาจากพระราชดสาร ว

ปช 2558-2559 โครงการฟบบ นฟยปปาเพบอ
ท การเรชยนรย มเชงว นเว วศสวนศรชนครเขบอ
ท นขหนธร ตามแนวพระราชดสาร ส
ว มเดลจพระเทพรหตนราชสสดาฯ สยามบรมราชกสม ารช ปช ททช 2
(พ.ศ.2558) ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากบร ษ
ว ห ท ปตท. สสารวจและผล ต
ว ปวโตรเลชยม จสากหด (มหาชน)
ปช 2558-2560 การศ ก
ท แก มไขความขหดแย มงระหวปางคนกหบช างปป
ศ ษาน เว วศววทยาเพบอ
ม า
บรเว วณ เขตรหก ษาพหนธสส
ร หตวรปปาเขาอปางฤาไน จหงหวหดฉะเช งว เทรา ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปช 2560
ความหลากชน ด
ว ความมากมาย และการใช ถม นทช
วท อ
ท าศ หย ของส หตวรปปาเลชย
บ งลยก ด มวยนมก น
ว เนบอ
บ ในเขตรหก ษาพหนธสส
ร หตวรปปาเขาอปางฤาไน จหงหวหดฉะเช งว เทรา ( หหว
หน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปช 2559-2560

สหตวรทอ
ทช าศ หยในวหงสระปทสม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากได มรหบการสนหบสนสนจาก มหาว ท
ว ยาลหยเกษตรศาสตรร โดยตรง

ปช 2560
โครงการจหดตห งบ แปลงศ ก
ศ ษาน เว วศปป าไม มถาวรขนาดใหญป บร เว วณคอคอดกระ จหงหวหดระนอง ( ผย มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากXishuangbanna Tropical
Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China
ปช 2560-2561 ความหลากชน ด
ว และความมากมายของส หตวรเ ลชย
บ งลยก ด มวยนมก น
ว เนบอ
บ ทชแ
ท ปลงศ ก
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ปช 2560-2562

นเว วศววทยาของหมาในในเขตรหก ษาพหนธสส
ร ต
ห วรปปาห มวยขาแข มง ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากEarth watch Program
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