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ชื่อ – นามสกุล   นายธีรยุทธ  คล ้าชื่น 
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สังกัด  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ประวัติการศึกษา 
ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก ปรด.(วิจัยและพัฒนาการ
เกษตร) 

Kasetsart University 2560 

ปริญญาโท วทม.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการจัดการ 
ทางดิน) 

Kasetsart University 2556 

ปริญญาตรี วทบ.(สัตวศาสาตร์และ
เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

Silpakorn University 2554 

 
ประวัติการท างาน 

ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 
บรรยาย,ปฏิบัติ 1 ปี 

    
    

ประวัติการอบรม 
ชื่อหลักสูตรอบรม / 

ดูงาน 
ชื่อหลักสูตรอบรม / 

ดูงาน 
สถานที่อบรม/
ศึกษา/ดูงาน 

ลักษณะหลักสูตร
อบรม / ดูงาน 

ระยะเวลา/ปี 

อบรม cdio  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

รูปแบบการสอน  5 วัน 



ความเชี่ยวชาญ : (งานวิจัย / การตลาด / วิชาชีพ / ผลิตภณัฑ์ / การผลิต – บริการ/ การจัดการบริหาร / 
บัญชี – การเงิน )  
สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ: การจัดการวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร, ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ, การจัดการดิน 

1. ธีรยุทธ คล้าชื่น, ชัยสิทธ์ิ ทองจู, ศุภชัย อาคา, ชาลิน ีคงสุด และวิชญ์ ชินธรรมมติร. 2555. ผลของกากน ้าตาลผงชูรส     

(อาม-ิอาม)ิ ผสมขี เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของมัน ส้าปะหลัง, น. 1222-1234. ในการ 

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต ก้าแพงแสน ครั งท่ี 9 สาขาพืชและเทคโนโลยีชวีภาพ. ณ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต ก้าแพงแสน จังหวัด นครปฐม. 

2. ชัยสิทธ์ิ ทองจู, ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ธนศมณท์ กุลการณัยเ์ลิศ, ระวิวรรณ โชติพันธ์, ธีรยุทธ คล้ าชืน่, รุจิกร ศรีแม้นม่วง.  

2555. ผลของกากน้ าตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2, วารสาร 

เกษตรพระจอมเกล้า, 30 (1) ,99-107  

3. สันติภาพ ทองอุ่น, ชัยสิทธ์ิ ทองจู, ธงชัย มาลา, ศุภชัย อาคา, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ชาลิน ีคงสุด, ธีรยุทธ คล้าชืน่, ปิยพงศ์  

เขตปิยรตัน ์และ ศิริสดุา บุตรเพชร. 2557. ผลของวัสดุอินทรียผ์สมจากกากตะกอนยสีต์และน ้าวีแนสต่อการ 

เจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอปีที่ 1, น. 39-52. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต 

ก้าแพงแสน ครั งท่ี 11 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ. จังหวัดนครปฐม. 

4. ทิพวรรณ แก้วหน,ู ชัยสิทธ์ิ ทองจู, ธงชัย มาลา, ศุภชัย อาคา, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ชาลิน ีคงสุด, ธรียุทธ คล้าชืน่, ปิยพงศ์  

เขตปิยรตัน ์และศิรสิุดา บุตรเพชร. 2557. ผลของวัสดุอินทรยี์ผสมจาก กากตะกอนยีสต์และน ้าวีแนสต่อการ 

เจริญเติบโตและผลผลิตของมันส้าปะหลัง, 53-66 น. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครั งท่ี 11 สาขาพืชและ เทคโนโลยีชีวภาพ. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต 

ก้าแพงแสน, นครปฐม. 

5. ณัฐกานต ์พวงซ้อน, ชัยสิทธ์ิ ทองจู, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชาลิน ีคงสุด, ธีรยุทธ คล้าชืน่, ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน,์ ธนศมณท ์กุล 

การัณยเ์ลิศ, อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ ์และศิริสดุา บุตรเพชร. 2558. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสาร 

ปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตมนัส้าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 (ปีท่ี 2), น. 110-119. ในการประชุมทางวิชาการดิน 

และปุ๋ยแห่งชาติครั ง ที ่4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพือ่การเกษตรอยา่งยั่งยืน”. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จังหวัดสงขลา. 

6. จิราย ุฮวบดีบอน, ชัยสิทธ์ิ ทองจู, ปิยะ กิตติภาดากลุ, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ชาลิน ีคงสุด, ธีรยุทธ คล้าชื่น, ปิยพงศ์ เขตปิย 

http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/b000308d7bab35e396ab0d35e4bf40d0
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/b4c8fb69217a686bbbac2df4e8ce46cc
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/a0bb6139a7f70171acfc857609741de8
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/aa9785b061a26d3951dad844a24cae7b
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/39b7b61b224fea3ead1397c85c0e9a6d


รัตน ์และศิรสิุดา บุตรเพชร. 2557. การจัดการปุย๋เคมตีามคา่ วิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพือ่ยกระดับ 

ผลผลติของมันส้าปะหลัง, 24-38 น. ในการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั งท่ี 11 สาขาพืชและ 

เทคโนโลยีชีวภาพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก้าแพงแสน, นครปฐม. 

 


