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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564       

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวนศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  25340021100178   
  ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์  
             ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Forestry 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
           ชื่อเต็ม        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) 
           ชื่อย่อ         ปร.ด. (วนศาสตร์) 
           ชื่อเต็ม        Doctor of Philosophy (Forestry) 
           ชื่อย่อ         Ph.D. (Forestry) 
3.  วิชาเอก  
           ไม่มี 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
        แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ    
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
           5.2   ภาษาที่ใช ้   
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
           5.3   การรับเข้าศึกษา     

 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

               5. 5    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา    
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร        
           สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง  กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์ 
 - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 
 - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 
 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

............... เมื่อวันที่ ........... เดอืน.............................. พ.ศ...................... 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่.................. 
    เมื่อวันที่.......................เดือน...........................พ.ศ................... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังจบการศึกษา 
          (1)  อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ำและ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมป่าไม้ และอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
          (2)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรือตำแหน่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวนศาสตร์ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ  



 มคอ. 2 

 3 

9.  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(ทุกระดับ) 
สาขาวชิา (ทุกระดับ) สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกอบศักดิ์ วันธงไชย วท.บ. 

วท.ม. 
Dr.rer.net.  

วนศาสตร ์
วนศาสตร ์
Forest Fire Ecology 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
University of Freiburg, Germany 

2537 
2540 
2551 

2 รองศาสตราจารย ์ นายดอกรัก มารอด วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 
วท.ม.  
D.Sci.  

วนศาสตร ์
วนศาสตร ์
Biological Science 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
Kyoto University, Japan 

2536 
2538 
2544 

3 ศาสตราจารย ์ นายยงยุทธ ไตรสุรัตน ์ วท.บ.  
M.Sc.  
D.Tech.Sc.  

วนศาสตร์  
Natural Resources Management  
Natural Resources Conservation 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
Asian Institute of Technology  
Asian Institute of Technology 

2528 
2533 
2540 

4 รองศาสตราจารย ์ นายสราวุธ  สงัข์แก้ว วท.บ.  
วท.ม.  
Ph.D.  
 

วนศาสตร ์
วนศาสตร ์
Plant Taxonomy and 
Systematics 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
University of Dublin, Ireland 

2539 
2542 
2551 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
          เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
         ป่าไม้เป็นฐานทรัพยากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในมิติต่างๆ เนื่องจาก
เป็นทรัพยากรที่ให้บริการทางระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการมีทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ สนับสนุนการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบ แต่ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ได้มีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย หรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทำให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นปัญหาในระดับชาติ กอปรกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ยิ่งส่งผลให้
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ มีความรุนแรงขึ้น ทั้ง น้ำท่วม แห้งแล้งซ้ำซาก หมอกควันไฟป่า การพังทลายของหน้าดิน 
ความหลากหลายของพืชและสัตว์ลดลง  อย่างไรก็ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 17 ตัวชี้วัด ซึ่งนานาประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานรวมทั้งประเทศไทย โดยมีตัวชี้วัดสำคัญที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ อาทิเช่น ตัวชี้วัดที่ 14 การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และตัวชี้วัดที่ 15 การปกป้อง
ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน  ดังนั้นการที่จะบรรเทาปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ และการ
บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติที่เก่ียวข้อง จึงต้องการการศึกษาวิจัยที่ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่มีความลุ่ม
ลึก และบูรณาการศาสตร์ด้านวนศาสตร์กับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ อัน
จะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยังประโยชน์ทั้งในด้านระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งหลักสูตรได้นำมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรครั้งนี้  
 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ทั้งการเพ่ิมข้ึนของประชากร ความต้องการใช้
ที่ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การมีนโยบายใหม่ ๆ ของภาครัฐ หรือการมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
หลายฉบับในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมให้มีการแข่งขันทีเ่ข้มข้นมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งการเกิด
วิกฤตการณ์โรคอุบัติใหม่ เช่น COVID 19 ทำให้ประชากรที่อพยพมาทำงานในเขตเมืองต้องกลับคืนถ่ิน นำไปสู่การ
พ่ึงพิงฐานทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงมากข้ึน ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรป่าไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
 
 
 



 มคอ. 2 

 5 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
              การปรับปรุงหลักสูตรนี้เพ่ือให้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของศาสตร์ด้านวนศาสตร์ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ด้วยพนัธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวนศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วนศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน สมบูรณ์และทันสมัย ด้วยการผลิตดุษฏีบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถในการคน้คว้าวิจัยทางด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรับใช้ประเทศชาติและ
สังคม 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
     13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น    
 ไม่มี 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น     

ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ   
             ไม่มี 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

ประยุกต์ใช้เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ด้านวนศาสตร์ระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ทางด้านวนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน มีทักษะและ
ประสบการณ์ในวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวนศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมของประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกในภาพรวม ทั้งกอปรด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

1.2 ความสำคัญ 
                ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ตั้งเป้าหมายเพ่ิม
พ้ืนที่ปา่ไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของป่าไม้ใน



 มคอ. 2 

 6 

การอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมให้สูงขึ้น แต่สภาพการณ์ท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าของประเทศกลับลดลงทุกขณะ การที่จะสามารถฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนสู่สภาพ
ที่อุดมสมบูรณ์ และมีพ้ืนที่ครบตามเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในสาขาต่าง ๆ ด้านวนศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ วนวัฒนวิทยา การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การจัดการสัตว์ป่า การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมป่าไม้ และอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือเข้า
มาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการป่าไม้ให้รุดหน้ายิ่งขึ้น แตป่ัจจุบันจำนวนผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ด้านวนศาสตร์
ยังมีอยู่อย่างจำกัด 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ระดับสูงในสาขาวนศาสตร์ และสามารถประยุกต์

ความรู้ทางวนศาสตร์ในการฟ้ืนฟแูละจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวนศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวนศาสตร์  

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
           

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับ

สถานการณ์และความก้าวหนา้
ทางวิชาการ ยกระดับคณุภาพ
และมาตรฐานของหลักสูตร 

1. ติดตามและประเมินหลักสตูรอย่าง

สม่ำเสมอ 

1. เอกสารการทวนสอบ/ การปรับปรุงหลักสตูร 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกเพื่อนำมาสู่การปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารจัดการ

หลักสตูร 

2. เอกสารรายงานการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก แผนการ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะ และผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

 

3. การพัฒนาทักษะการสอนของ

อาจารย์ประจำหลักสตูรให้มี

คุณสมบัติที่ถึงพร้อมต่อการผลิต

บัณฑิตที่พึงประสงค ์

2. ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการสอน 

 

4. การติดตามและประเมินความพึ่ง

พอใจและความต้องการของผู้ใช้

ดุษฎีบัณฑิต 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคณุภาพ
หลักสตูร/ดุษฎีบณัฑติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2.  การพัฒนาวิชาการด้านวนศาสตร์สู่

ความเป็นเลิศ 
1. การส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสตูรในระดับนานาชาติ 

 

1. จำนวนผลงานตีพิมพ์/นำเสนอในระดับ
นานาชาติของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
และอาจารย์ประจำหลักสตูร 

 

2.  การสนับสนุนให้นสิิตนำเสนอ
ผลงาน/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ

2.  จำนวนการนำเสนอผลงาน/ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาต ิ

4. การพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ และ
การปฏิบัติวิชาชีพ 

1.  ส่งเสริมใหม้ีการจดัการเรียนการ
สอน และการนำเสนอสัมมนาของ
นิสิตเป็นภาษาอังกฤษ 

1.  จำนวนการนำเสนอผลงาน/ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาต ิ

2. จ้ดทำโครงการส่งเสริมการเขียน
บทความทางวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษ  

2. จำนวนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ
จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
         1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
         1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
         1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
              ไม่มี 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
         2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
       วัน – เวลาราชการ  

 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

         2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  แบบ 1.1 และ 2.1 
 1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
          2)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
   2.2) เป็นคนวิกลจริต 
   2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
   2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 
  3) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  แบบ 2.2  
 1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
          2)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
   2.2) เป็นคนวิกลจริต 
   2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
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   2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 
  3) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
          2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
      1) มีนิสิตส่วนหนึ่ง ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ ทำให้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
ป่าไม ้ซึ่งจะมีผลต่อการศึกษาวิจัยเชิงลึกในด้านวนศาสตร์ 
 2) ทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษของนิสิตยังไม่เพียงพอต่อการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือใช้ในการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 
          2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 1) กำหนดให้เรียนวิชาพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีและโททางด้านทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมเติมในกรณีที่
จำเป็น รวมทั้งการปฐมนิเทศนิสิตให้เข้าใจถึงสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนอยู่ในคณะวนศาสตร์ จัดการอบรม
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 2) จัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมความรู้ทางภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
          2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
  แบบ 1.1 

ปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 3 3 3 3 3 
2 - 3 3 3 3 
3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - - 3 3 

 
  แบบ 2.1 

 ปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 10 10 10 10 10 
2 - 10 10 10 10 
3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - - 10 10 
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แบบ 2.2 

ปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 2 2 2 2 2 
2 - 2 2 2 2 
3 - - 2 2 2 
4 - - - 2 2 
5 - - - - 2 

รวม 2 4 6 8 10 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - - - - 

 
     
    2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 558,000 1,116,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000 
รวมรายรับทั้งสิ้น 558,000 1,116,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000 

     

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบบุคลากร  1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 
งบดำเนินงาน 1,5 00 ,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 3,500,000 3,550,000 3,602,500 3,657,625 3,715,506 
จำนวนนิสิต 15 30 45 47 49 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 233,333 118,333 80,056 77,822 75,827 
 
 

          2.7 ระบบการศึกษา 
               แบบชั้นเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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           2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 ข้อ 29 การเทียบโอนผลการเรียน 
   29.1 การเทียบโอนผลการเรียนกระทำได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียน ดังนี้ 
  (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
รับรอง 
    (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน B หรือแต้ม 
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนน S 
   (4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระทำมิได้ ยกเว้นนิสิตที่
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 
   (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวม ของ
หลักสูตรที่โอน 
  อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา 
  (6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับปริญญาโท ส่วนปริญญาเอก
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้น นิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 
  29.2 การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน 
   29.2.1 นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
    29.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ 
ภายใต้โครงการรับถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อปรับพ้ืนฐาน 
 ทั้งนี้ ในขณะที่นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว 
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ให้ถือว่าเป็นนิสิตเต็มเวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพ
นิสิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
  13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและ 
ปีการศึกษานั้น 
  (2) รายวิชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทำวิทยานิพนธ์หรือ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่นำมาคำนวณ 
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร  

3.1.1  แบบ 1.1 
3.1.1.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
3.1.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

  ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
- สัมมนา                 4 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 

  ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
 3.1.1.3  รายวิชา 
  ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
       -  สัมมนา             4   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 01349697**   สัมมนา         1,1,1,1  
   (Seminar) 
  ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

01349699**     วิทยานิพนธ์       1-48  
                       (Thesis) 
 
  3.1.2   แบบ 2.1 

3.1.2.1 จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
- สัมมนา         4 หน่วยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ     3   หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 
  ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 

3.1.2.3 รายวิชา  
  ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต   
       -  สัมมนา          4   หน่วยกิต   
 01349697**  สัมมนา         1,1,1,1  
          (Seminar) 

 
** รายวิชาปรับปรุง 
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       -  วิชาเอกบังคับ      3   หน่วยกิต 
 01349691**  เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์     3(2-3-6) 
          (Advanced Research Techniques in Forestry) 
       -  วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า  5   หน่วยกิต 
   ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

(1)  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม (Watershed and Environmental Management) 
01301621   การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูง               3(2-3-6) 

         (Advanced Watershed Management) 
 01301641   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูง    3(2-3-6) 
        (Advanced Watershed Science and Technology) 
 01301643   การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูง     3(2-3-6) 
        (Advanced Watershed System Modelling) 
 01301696   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม   1-3 
                           (Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 

01301698   ปัญหาพิเศษ           1-3 
                           (Special Problems) 
 

(2) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้  (Forest Ecology)  
01302611   นิเวศวิทยาป่าไม้ข้ันสูง      3(3-0-6) 

                           (Advanced Forest Ecology) 
01302612   นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 

                           (Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling) 
01302613*  แบบจำลองทางนิเวศวิทยา      3(2-3-6) 

                           (Ecological Modeling) 
01302651   นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนข้ันสูง   3(3-0-6) 

                           (Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management) 
01302661   นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าในเขตร้อนขั้นสูง   3(3-0-6) 

                           (Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management) 
01302681   ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้    3(3-0-6) 

                           (Tree Biology and Wood Quality) 
 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
* *รายวิชาปรับปรุง 
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01302696** เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้     1-3 
                (Selected Topics in Forest Ecology) 
01302698   ปัญหาพิเศษ            1-3 

                           (Special Problems) 
 

(3) สาขาวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering)    
01303611   ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้    3(2-3-6) 
 (Forest Engineering Problem Solving Skill)  

 01303621   ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนป่าไม้    3(3-0-6) 
        (Spatial Optimization in Forest Planning) 
 01303631   วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพ่ือแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
        (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions) 
 01303641   การป่าไม้แบบแม่นยำ      3(3-0-6) 
        (Precision Forestry) 
 01303696   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้       1-3 
        (Selected Topics in Forest Engineering) 
 01303698   ปัญหาพิเศษ           1-3 
        (Special Problems) 
 

(4)  สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Management)   
01304622   สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้    3(2-3-6) 

                           (Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model) 
01304623   ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้  3(2-3-6) 

                           (Mathematical Programming System for Forest Resource Management) 
01304624   วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้   3(2-3-6) 

                           (Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management) 
01304661    วนศาสตร์สังคมประยุกต์      3(3-0-6)          

                            (Applied Social Forest Science) 
01304662*  แบบจำลองการส่งเสริมป่าไม้          3(3-0-6) 

                   (Forestry Extension Model) 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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01304696** เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้    1-3 
                           (Selected Topics in Forest Resource Management)   

01304698    ปัญหาพิเศษ       1-3 
                            (Special Problems) 
 
 (5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)    

01305631   เคมีของเฮมิเซลูเลส         3(3-0-6) 
                           (Chemistry of Hemicelluloses) 

01305632   เคมีของสารแทรกในไม้        3(3-0-6) 
                           (Chemistry of Wood Extractives) 

01305641   การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้     3(3-0-6) 
                           (Wood Industry Business Management) 

01305651   เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูง       3(3-0-6) 
                           (Advanced Wood Products Processing Technology) 

01305671** การเตรียมน้ำเยื่อสมัยใหม่      3(3-0-6) 
                  (Modern Stock Preparation) 

01305672*   การผลิตกระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่   3(3-0-6) 
      (Modern Paper and Packaging Paper Manufacture) 

01305696   เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ   1-3 
                           (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology) 

01305698   ปัญหาพิเศษ                1-3 
                           (Special Problems) 
 

 (6)  สาขาวนวัฒนวิทยา (Silviculture) 
01306611   วนวัฒนวิทยาประยุกต์      3(3-0-6) 

                           (Applied Silviculture) 
01306621   การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าข้ันสูง      3(3-0-6) 

                           (Advanced Forest Tree Improvement) 
 01306622   แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่า    3(3-0-6) 
        (Modeling of Forest Tree Growth and Development) 

 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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01306631   พฤติกรรมไฟป่า       3(3-0-6) 
                           (Forest Fire Behavior) 

01306641   แบบจำลองสารอาหารป่าไม้      3(3-0-6) 
                           (Model of Forest Nutrient) 

01306696** เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา       1-3 
                           (Selected Topics in Silviculture) 

01306698   ปัญหาพิเศษ                  1-3 
                           (Special Problems) 
 

(7)  สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Parks, Recreation, and Tourism) 
01308611  มนุษยมิติข้ันสูงสำหรับอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ    2(2-0-4) 
      (Advanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas) 
01308621  การวิเคราะห์ระบบพื้นที่คุ้มครอง        2(2-0-4) 
                (Protected Area System Analysis)  
01308631  ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
                (Nature Tourism System and Dynamic) 
01308632  การท่องเที่ยวโดยชุมชน      3(3-0-6) 
                (Community-based Tourism)   
01308633  การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
           (Tourism Impact Analysis)   
01308693  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน  นันทนาการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
                (Advanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism)  
01308696   เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   1-3  
       (Selected Topics in Parks, Recreation, and Tourism) 
01308698*   ปัญหาพิเศษ       1-3 

                           (Special Problems) 
 
  ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

01349699** วิทยานิพนธ์        1-48  
                           (Thesis) 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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  3.1.3 แบบ 2.2 
3.1.3.1 จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
3.1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
- สัมมนา          6 หน่วยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ     6   หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
  ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต 

3.1.3.3 รายวิชา  
  ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต   

       -  สัมมนา                6   หน่วยกิต   
 01349697**   สัมมนา         1,1,1,1,1,1 
   (Seminar) 
      -  วิชาเอกบังคับ        6   หน่วยกิต 
 01349691**      เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์    3(2-3-6) 
           (Advanced Research Techniques in Forestry) 
 และให้เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01302591 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้   3(3-0-6) 

(Research Techniques in Forest Biological Science) 
 01304591 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้   3(3-0-6) 
   (Research Techniques in Forest Resource Management)  
 01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  3(2-3-6) 
   (Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism) 

01349591 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์     3(3-0-6) 
  (Research Techniques in Forestry) 

   
         -  วชิาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่สัมพันธ์กับสาขาในวิชาเอกบังคับ โดยเลือก
เรียนวิชาที่เก่ียวข้องในสังกัดสาขาท่ีเลือกรหัส 500 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชารหัส 600 ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 
** รายวิชาปรับปรุง 
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(1)  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม (Watershed and Environmental Management) 
01301621   การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูง               3(2-3-6) 

         (Advanced Watershed Management) 
 01301641   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูง    3(2-3-6) 
        (Advanced Watershed Science and Technology) 
 01301643   การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูง     3(2-3-6) 
        (Advanced Watershed System Modelling) 
 01301696   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม   1-3 
                           (Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 

01301698   ปัญหาพิเศษ           1-3 
                           (Special Problems) 
 

(2) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้  (Forest Ecology)  
01302611   นิเวศวิทยาป่าไม้ข้ันสูง      3(3-0-6) 

                           (Advanced Forest Ecology) 
1300 2612   นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 

                           (Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling) 
01302613*  แบบจำลองทางนิเวศวิทยา      3(2-3-6) 

                           (Ecological Modeling) 
01302651   นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนข้ันสูง   3(3-0-6) 

                           (Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management) 
01302661   นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าในเขตร้อนขั้นสูง   3(3-0-6) 

                           (Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management) 
01302681   ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้    3(3-0-6) 

                           (Tree Biology and Wood Quality) 
01302696** เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้     1-3 
                (Selected Topics in Forest Ecology) 
01302698   ปัญหาพิเศษ            1-3 

                           (Special Problems) 
(3) สาขาวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering)    

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
* *รายวิชาปรับปรุง 
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01303611   ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้    3(2-3-6) 
 (Forest Engineering Problem Solving Skill)  

 01303621   ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนป่าไม้    3(3-0-6) 
        (Spatial Optimization in Forest Planning) 
 01303631   วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพ่ือแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
        (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions) 
 01303641   การป่าไม้แบบแม่นยำ      3(3-0-6) 
        (Precision Forestry) 
 01303696   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้       1-3 
        (Selected Topics in Forest Engineering) 
 01303698   ปัญหาพิเศษ           1-3 
        (Special Problems) 
 

(4)  สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Management)   
01304622   สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้    3(2-3-6) 

                           (Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model) 
01304623   ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้  3(2-3-6) 

                           (Mathematical Programming System for Forest Resource Management) 
01304624   วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้   3(2-3-6) 

                           (Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management) 
01304661    วนศาสตร์สังคมประยุกต์      3(3-0-6)          

                            (Applied Social Forest Science) 
01304662*  แบบจำลองการส่งเสริมป่าไม้          3(3-0-6) 

                   (Forestry Extension Model) 
01304696** เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้    1-3 

                           (Selected Topics in Forest Resource Management)   
01304698    ปัญหาพิเศษ       1-3 

                            (Special Problems) 
 
 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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 (5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)    
01305631   เคมีของเฮมิเซลูเลส         3(3-0-6) 

                           (Chemistry of Hemicelluloses) 
01305632   เคมีของสารแทรกในไม้        3(3-0-6) 

                           (Chemistry of Wood Extractives) 
01305641   การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้     3(3-0-6) 

                           (Wood Industry Business Management) 
01305651   เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูง       3(3-0-6) 

                           (Advanced Wood Products Processing Technology) 
01305671** การเตรียมน้ำเยื่อสมัยใหม่      3(3-0-6) 

                  (Modern Stock Preparation) 
01305672*  การผลิตกระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่   3(3-0-6) 

      (Modern Paper and Packaging Paper Manufacture) 
01305696   เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ   1-3 

                           (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology) 
01305698   ปัญหาพิเศษ                1-3 

                           (Special Problems) 
 (6)  สาขาวนวัฒนวิทยา (Silviculture) 
01306611   วนวัฒนวิทยาประยุกต์      3(3-0-6) 

                           (Applied Silviculture) 
01306621   การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าข้ันสูง      3(3-0-6) 

                           (Advanced Forest Tree Improvement) 
 01306622   แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่า    3(3-0-6) 
        (Modeling of Forest Tree Growth and Development) 

01306631   พฤติกรรมไฟป่า       3(3-0-6) 
                           (Forest Fire Behavior) 

01306641   แบบจำลองสารอาหารป่าไม้      3(3-0-6) 
                           (Model of Forest Nutrient) 

01306696** เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา       1-3 
                           (Selected Topics in Silviculture) 

 
 

* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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01306698   ปัญหาพิเศษ                  1-3 
                           (Special Problems) 
 

(7)  สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Parks, Recreation, and Tourism) 
01308611  มนุษยมิติข้ันสูงสำหรับอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ    2(2-0-4) 
      (Advanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas) 
01308621  การวิเคราะห์ระบบพื้นที่คุ้มครอง        2(2-0-4) 
                (Protected Area System Analysis)  
01308631  ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
                (Nature Tourism System and Dynamic) 
01308632  การท่องเที่ยวโดยชุมชน      3(3-0-6) 
                (Community-based Tourism)   
01308633  การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
           (Tourism Impact Analysis)   
01308693  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน  นันทนาการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
                (Advanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism)  
01308696   เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   1-3  
       (Selected Topics in Parks, Recreation, and Tourism) 
01308698*1  ปัญหาพิเศษ       1-3 

                           (Special Problems) 
 
  ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

01349699** วิทยานิพนธ์        1-48  
                           (Thesis) 
 
 
 
 
  

 

*1 รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขลำดับท่ี 1-2 (01)  หมายถึง รหัสวิทยาเขตบางเขน  

เลขลำดับที่ 3-5 (301) หมายถึง  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

2 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  
 

 เลขลำดับท่ี 3-5 (302) หมายถึง  สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาป่าบกและนิเวศวิทยาเขตเมือง 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
6 หมายถึง กลุ่มวิชากีฏวิทยาป่าไม้ 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชวีภาพป่าไม้ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  

  

เลขลำดับท่ี 3-5 (303) หมายถึง  สาขาวิศวกรรมป่าไม้ 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมป่าไม้ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเกี่ยวกับการสำรวจรังวัดป่าไม้และภูมิสารสนเทศทางป่าไม้ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเกี่ยวกับการทำไม้ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  

  

เลขลำดับท่ี 3-5 (304) หมายถึง  สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 เลขลำดับที่ 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

2 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวมิติป่าไม้ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมการป่าไม้ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  
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เลขลำดับท่ี 3-5 (305) หมายถึง  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางเคมี 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการควบคุมและการจัดการ 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเชิงกลและการออกแบบ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  
 

 เลขลำดับท่ี 3-5 (306) หมายถึง  สาขาวนวัฒนวิทยา 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาวนวัฒนวิทยา 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาพันธุ์ไม้ป่า  
3 หมายถึง กลุ่มวิชาอารักขาป่าไม้  
4 หมายถึง กลุ่มวิชาปฐพีวิทยาป่าไม้  
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  

  

เลขลำดับท่ี 3-5 (308) หมายถึง  สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครอง 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 
9 หมายถึง กลุ่มวิชา เรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ  
 

เลขลำดับท่ี 3-5 (349) หมายถึง  สาขาวิชาวนศาสตร์ 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา  
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา และวิทยานิพนธ์  
 

เลขลำดับท่ี 8  หมายถึง ลำดับของรายวิชา  
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3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา  
 
3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา        1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01349699   วิทยานิพนธ์                 8 
     รวม                               8  
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา        1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01349699   วิทยานิพนธ์            8 
     รวม                               8  
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา        1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01349699   วิทยานิพนธ์            8 
     รวม                      8  
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา        1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01349699   วิทยานิพนธ์            8 
     รวม                      8  
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1          จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์         8  
           รวม                        8  
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์         8  
               รวม                      8  
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 3.1.4.2 แบบ 2.1 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349691   เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์         3(2-3-6) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์            2 
        วิชาเอกเลือก           3( - - ) 
     รวม                            9( - - )  
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             4  
       วิชาเอกเลือก              2( - - ) 
     รวม                             7( - - )  
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
           รวม                          7  
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             8  
     รวม                              9  
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์             8  
           รวม                          8  
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์             8  
               รวม                          8  
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 3.1.4.3 แบบ 2.2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
013xx591   เทคนิควิจัยทาง.............................         3(3-0-6) 
       วิชาเอกเลือก           6( - - ) 
     รวม                             9( - - )  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
       วิชาเอกเลือก              6( - - ) 
     รวม                             7( - - )  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349691   เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์         3(2-3-6) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
           รวม                          10( - - )  
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
     รวม                              7  
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
           รวม                          7  
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
               รวม                          7  
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349697   สัมมนา            1 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
           รวม                          7  
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
               รวม                          6  
 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
           รวม                          6  
 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2              จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 
01349699   วิทยานิพนธ์             6  
               รวม                          6  
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1.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 
 

(1)  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม (Watershed and Environmental Management) 
01301621       การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูง 3(2-3-6) 
                 (Advanced  Watershed Management) 
  แนวคิดในการจัดการลุ่มน้ำขั้นสูง ประเด็นและปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการลุ่มน้ำระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก นโยบายและกฎหมายระหว่างประเทศ แนวทางการวิจัยขั้นสูง 
  Advanced concept in watershed management. Issues and interaction between 

local, regional and global watershed management. International policy and 
legistaltion. Advanced research approaches. 

 
01301641 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูง     3(2-3-6) 
  (Advanced Watershed Science and Technology) 
  ความรู้ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน การชะล้างพังทลายของดิน การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ลุ่มน้ำ ระบบตรวจวัดอากาศและเตือนภัยอัตโนมัติ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  Advanced knowledge of science, technology and innovation in hydro-
meteorology, climate change and global warming, soil erosion, watershed  
restoration, automatic weather station and warning system and geoinformatic. 

 
01301643 การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูง      3(2-3-6) 
  (Advanced Watershed System Modeling) 
  เทคนิคขั้นสูงในการจำลองแบบทางอุตุ-อุทกวิทยา การชะล้างพังทลายดิน การเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และพลวัตประชากร โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองการหาผลลัพธ์ที่
เหมาะสมและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับเทียบและการตรวจสอบความถูกต้อง
แบบจำลอง 

  Advance techniques in hydro-meteorological, soil erosion, land use/land cover 
change and population dynamic modeling. Linear programming, optimization 
model and decision support system. Model calibration and verification. 
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01301696       เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม    1-3 
(Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 

  เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

  Selected topics in Watershed and Environmental Management at the doctoral’s 
degree level. Topics are subject to change each semester. 

 
01301698       ปัญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็น

รายงาน 
  Independent studies in watershed and environmental management at the 

doctoral degree level and compile into a written report 
 
 (2) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้  (Forest Ecology)  
01302611        นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูง       3(3-0-6) 

(Advanced Forest Ecology)  
  แนวคิดและปรัชญาของการศึกษาสังคมพืช การจำแนกสังคมพืช  หน่วยในการวัดสังคมพืช การ

วิเคราะห์สังคมพืชจากรูปชีวิตแบบต่าง ๆ จากลักษณะภายนอกของพันธุ์พืช  การวิเคราะห์และ
บรรยายสังคมพืชในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เทคนิคการศึกษาและวิจัยนิเวศวิทยาขั้นสูง มี
การศึกษานอกสถานที่ 

  Concepts and philosophies of plant community study, plant community 
classification, unit for measured plant community. Plant community analysis by 
using the physiognomic characteristics of plant life forms. Analysis and 
description of plant community by using both qualitative and quantitative data. 
Advanced techniques on ecological research. Field trip required.     

 
01302612 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูง  3(3-0-6) 

(Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling) 
 ความหมายและรูปแบบของภูมิทัศน์ สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภูมิทัศน์ เมทริกซ์
ภูมิทัศน์และการแปลตีความ  เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ภูมิทัศน์  การจำลองการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและภูมิทัศน์ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การจำลองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
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Definition and landscape patterns, causes and changes in landscape pattern, 
landscape metrics and interpretation, tools for landscape analysis,  land use and 
landscape modeling, effects on biodiversity, biodiversity modeling. 

 
01302613* แบบจำลองทางนิเวศวิทยา      3(2-3-6) 
  (Ecological Modeling) 
   แบบจำลองเชิงกำหนด แบบจำลองเชิงอนุพันธ์ แบบจำลองสโตแคสติกและความน่าจะเป็น 

ฟังก์ชันควรจะเป็น ทฤษฎีบทของเบส์ ลูกโซ่มาร์คอฟ สมการถดถอยแบบเบส์ แบบจำลองเชิง
ลำดับชั้น แบบจำลองปริภูมิสถานะ การเลือกแบบจำลอง การอนุมานโดยใช้หลายแบบจำลอง 
โครงงานเดี่ยว มีการศึกษานอกสถานที่ 
Deterministic model. Differential model. Stochastic model and probability. 
Likelihood function. Bayes theorem.  Markov-chain Monte Carlo. Bayesian 
regression.  Simple hierarchical model. State space model.  Model selection. 
Multi-model inference. Individual project. Field trip required. 

 
01302651 นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูง   3(3-0-6) 

(Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management) 
  ลักษณะประชากรและความต้องการถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าเขตร้อน วิสัยทัศน์ และการวาง

แผนการจัดการชนิดพันธุ์ การดำเนินการแผนการจัดการ การติดตาม และการประเมินผล มี
การศึกษานอกสถานที่ 

  Characteristics of population and habitat requirement of tropical wildlife, vision 
and planning of focal species, implementation of management plan, monitoring, 
and evaluation of recovery plan. Field trip required. 

 
01302661        นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าไมใ้นเขตร้อนขั้นสูง   3(3-0-6) 

(Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management) 
  กายวิภาคและหน้าที่ ระบบนิเวศป่าเขตร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นิเวศวิทยา

เชิงอนุรักษ์และการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการ
แมลงผสมเกสร แมลงศัตรูสวนป่า แมลงกินได้ แมลงในดินและแมลงศัตรูธรรมชาติ การวางแผน
การจัดการแมลงป่าไม้ มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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  Anatomy and functions, tropical forest ecosystems, global climate change, 
conservation and restoration ecology, conservation and management of 
biodiversity, insect pollinators management, plantation insect pests, edible 
insects, soil insects and natural enemies, forest insect pests management 
planning . Field trip required. 

 
01302681        ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้     3(3-0-6) 

(Tree Biology and Wood Quality) 
  พันธุกรรมและกระบวนการทางสรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับการสร้างไซเล็มและเนื้อไม้ การสร้างเนื้อ

ไม้ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะทางนิเวศจำเพาะ คุณภาพของเนื้อไม้และรากฐานทางชีววิทยา การ
ประเมินคุณภาพของเนื้อไม้โดยใช้ลักษณะทางกายวิภาค การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไม้โดยใช้
ชีววิธ ี

  Genetic and physiological processes on xylem tissue and wood formation. Wood 
formation at particular ecological sites.  Wood quality and its biological basis.  
Assessment of wood quality using wood anatomy parameters.  Improvement of 
wood quality by biological means. 

 
01302696**     เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้      1-3 

(Selected Topics in Forest Ecology) 
เรื่องเฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาค
การศึกษา  
Selected topics in forest ecology at the doctoral degree level. Topics are subject 
to change each semester. 

 
01302698        ปัญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางนิเวศวิทยาป่าไม้ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in forest biology at the doctoral degree level and compile 

into written report. 
 
 

 
** รายวิชาปรับปรุง 
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 (3) สาขาวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering)   
01303611 ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้     3(2-3-6) 
  (Forest Engineering Problem Solving Skill) 

  ประเด็นปัญหาในงานวิศวกรรมป่าไม้ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมป่าไม้ 
การกำหนดวิธีการและลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา กรณีศึกษา โครงงาน 

  Problem issues in forest engineering works, technology or tools related to forest 
engineering, solutions and algorithms for problem solving, case study, project. 

 
01303621 ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนป่าไม้    3(3-0-6) 
  (Spatial Optimization in Forest Planning) 

  วิธีแน่นอนและประมาณในการหาความเหมาะสม ความเหมาะสมเชิงฮิวรีสติกส์ การวางแผนป่า
ไม้เชิงพื้นที่ แนวทางการใช้วิธีเซลลูล่า ออโตมาต้า แนวทางการใช้วิธีการลดค่าใช้จ่าย การ
ประยุกต์ใช้ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่และเทคนิคการคำนวณในงานวางแผนป่าไม้และตารางการทำ
ไม้ กรณีศึกษา โครงงาน 

   Exact and approximate methods in optimization, heuristics optimization, spatial 
forest planning, cellular automata approach, reduced costs approach, application 
of the use of spatial optimization and computational techniques in forest 
planning and harvest scheduling, case study, project. 

 
01303631 วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
  (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions) 
  การแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศสำหรับเสถียรภาพความลาด กระบวนการพ้ืนที่ลาดเขาท่ีมีต่อ

เสถียรภาพความลาดและการกร่อน ระบบรากของพืชในการเสริมแรงยึดดินบนที่ลาด การ
ประเมินความเสียหายของพ้ืนที่ลาดที่มีพืชปกคลุม การเลือกชนิดพืชเพ่ือการเสริมแรงยึดดินและ
การป้องกัน 

  Ecotechnological Solutions for Slope Stability, Hillslope Process on Slope 
Stability and Erosion, Root Vegetation Systems to reinforce soil on Slopes, Hazard 
Assessment of Vegetated Slopes, Species Selection for Soil Reinforcement and  
Protection. 
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01303641 การป่าไม้แบบแม่นยำ       3(3-0-6) 
  (Precision Forestry) 

 การวางแผนการจัดการ การดำเนินงานป่าไม้บนพ้ืนที่เฉพาะ เทคโนโลยีขั้นสูงในการทำไม้ ระบบ
กำหนดตำแหน่ง สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ การทำแผนที่และควบคุมผลผลิต กรณีศึกษา โครงงาน 
 Management planning, site-specific forest operations, advanced technologies for 
harvesting, positioning system, geospatial information, yield monitoring and 
mapping, case study, project. 

 
01303696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้         1-3 

(Selected Topics in Forest Engineering) 
  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้  ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา 
  Selected topics in forest engineering  at  the doctoral degree level. Topics are 

subject to change each semester. 
 
01303698 ปัญหาพิเศษ         1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมป่าไม้  ระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in forest engineering  at the doctoral degree level and 

compile into a written report. 
 
 (4) สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Management)  
01304622 สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้     3(2-3-6) 

(Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model) 
  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรป่าไม้ การวิเคราะห์แบบ

แผนประชากรชีวภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ 
  Principles of mathematics and statistics used in quantitative methods of  forest 

resources population study. Analysis of biological population models, especially 
forest resources. 

 
01304623        ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้  3(2-3-6) 

(Mathematical Programming System for Forest Resource Management) 
  การประยุกต์คณิตศาสตร์โดยเฉพาะพีชคณิตระบบเชิงเส้น เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจัดการป่าไม้ 

และระบบการดำเนินธุรกิจป่าไม้ 
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  Application of linear programming and mathematical programming systems in 
the analysis of problems of forest management and forest business. 

 
01304624 วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้    3(2-3-6) 

(Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management) 
  ระบบวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือตัดสินในการสร้างระบบ การจัดการป่าไม้ หลักการวิเคราะห์จุด

ประสานร่วมปัญหาป่าไม้และเศรษฐกิจ 
  Methodology of quantitative analysis in forest management decision  making.  

Optimization analysis  of forest resource management problems. 
 
01304661 วนศาสตร์สังคมประยุกต์       3(3-0-6)          
                     (Applied Social Forest Science) 

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทางด้านวนศาสตร์ สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาพลวัต 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า เทคนิคการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา และการศึกษาภาคสนาม 
 Principles, theories and concepts in forest science, social science and 
anthropology, dynamics of people and forest inter-relationship, techniques for 
sustainable  participatory forest resource management, case studies, and field 
trip. 

 
01304662*  แบบจำลองการส่งเสริมป่าไม้      3(3-0-6) 
            (Forestry Extension Model) 

    หลักการส่งเสริมป่าไม้ การบูรณาการความรู้ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป่าไม้สมัยใหม่ที่ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยี การสร้างแบบจำลองโครงการส่งเสริมป่าไม้ 
กระบวนการประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมป่าไม้ทั้งภายในและต่างประเทศ มี
การศึกษานอกสถานที่ 

 Principle of forestry extension. Knowledge integration. Developing platform of 
forestry extension model with advance academic and disruptive technology. 
Forestry extension modelling. Project evaluation process. Case study of national 
and international forestry extension project. Field trip required. 

 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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01304696**     เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้     1-3 
(Selected Topics in Forest Management) 

  เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละภาคการศึกษา 

  Selected topics in forest resource management at the doctoral degree level. 
Topics are subject to change each semester. 

 
01304698 ปัญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็น

รายงาน 
  Study and research in forest resource management at the doctoral degree level 

and compile into a written report. 
 
 (5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)    
01305631 เคมีของเฮมิเซลูโลส       3(3-0-6) 

(Chemistry of Hemicelluloses) 
 ชนิดของเฮมิเซลลูโลสและอนุพันธ์ การแยกและวิธีวิเคราะห์เฮมิเซลลูโลสขั้นสูงอันตรกริิยา
ระหว่างเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน การดัดแปลงและการใช้ประโยชน์เฮมิเซลลูโลส 
อิทธิพลของเฮมิเซลลูโลสที่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  Types of hemicelluloses and their derivatives, isolation and advanced analytical 
methods of hemicelluloses, interaction of hemicelluloses, cellulose and lignins, 
modification and utilization of hemicelluloses, effect of hemicelluloses in wood 
industries. 

 
01305632        เคมีของสารแทรกในไม้       3(3-0-6) 

(Chemistry of Wood Extractives) 
  ชนิด สมบัติ ชีวสังเคราะห์ การแยกและวิธีวิเคราะห์ขั้นสูง ปฏิกิริยาเคมี และการใช้ประโยชน์ของ

สารแทรกในไม้ และอิทธิพลของสารแทรกในไม้ที่มีต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
** รายวิชาปรบัปรุง 
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 Types and properties of wood extractives, biosynthesis, isolation and advanced 
analytical methods, chemical reaction and utilization of wood extractives, effects 
of wood extractives in the related industries. 

 
01305641        การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้      3(3-0-6) 
                 (Wood Industry Business Management) 
  การศึกษาและการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้สู่การจัดการธุรกิจ

อุตสาหกรรมไม้ ปรัชญาหรือแนวความคิดของการจัดการ ออกแบบกลยุทธ์การจัดการ ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือการใช้งานและสร้าง
แนวทางใหม่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 

  Education and analysis knowledge-base to advance knowledge to wood industry 
business management. Management philosophies or concept. Design strategies 
management in wood industry business. Educate of changing world industry 
business for using and new creative way in development wood industry  
business. 

 
01305651       เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ข้ันสูง     3(3-0-6) 
            (Advanced Wood Products Processing Technology) 
  เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยในการอบไม้ เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแผ่นไม้ประกอบ เทคนิคใน

การอัดร้อนขั้นสูง เทคโนโลยีขั้นสูงในการแปรรูปพลังงานจากไม้ 
  New and advanced technology of wood seasoning, advanced wood composites 

production technology, advanced hot-pressing technique, advanced energy 
conversion technology from wood. 

 
01305671**    การเตรียมน้ำเยื่อสมัยใหม่       3(3-0-6) 
            (Modern Stock Preparation) 
  โครงสร้างและคุณสมบัติของเส้นใยสัมพันธ์กับคุณสมบัติของกระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์ 

การปรับปรุงคุณสมบัติเส้นใยกระดาษด้วยวิธีเชิงกลสมัยใหม่และการควบคุม การคัดแยกและ
ปรับปรุงคุณสมบัติเส้นใยเยื่อรีไซเคิล การเตรียมน้ำเยื่อสำหรับผลิตกระดาษและกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์ กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
** รายวิชาปรับปรุง 
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Fiber structure and properties related to paper and packaging paper properties. 
Modern mechanical treatment of pulp fibers and control. Fractionation and 
improvement of recycled pulp fibers. Stock preparation of paper and packaging 
paper. Case study and mill solutions. Field trip required. 

 
01305672* การผลิตกระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่    3(3-0-6) 

(Modern Paper and Packaging Paper Manufacture) 
    เครื่องจักรผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษสมัยใหม่ การเตรียมน้ำเยื่อและสารเคมีในการ

ผลิตกระดาษ กลศาสตร์ของน้ำเยื่อ การจำลองทางคณิตศาสตร์และสถานการณ์จำลองใน
กระบวนการผลิตกระดาษ การขึ้นรูปแผ่นกระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์ การควบคุม
เครื่องจักรผลิตกระดาษ การเดินเครื่องจักรผลิตกระดาษจำลอง การแก้ปัญหาในกระบวนการ
ผลิตกระดาษ กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 
Modern paper and packaging paper machines. Stock preparation and 
papermaking chemicals. Dynamic of stock. Modelling and simulation in 
papermaking process. Web forming of paper and packaging paper. Paper machine 
control. Pilot paper machine operation. Troubles shooting in papermaking 
process. Case study. Field trip required. 
 

01305696     เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ     1-3 
                    (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology) 
  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไป

ในแต่ละภาคการศึกษา 
  Selected topics in wood and paper industrial technology at doctorial degree 

level. Topics are subjected to change each semester. 
 
01305698   ปัญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
 การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษระดับปริญญาเอกและเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in wood and paper industrial technology at the doctoral 
degree level and compile into a written report. 

 
*รายวิชาเปิดใหม ่
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 (6) สาขาวนวัฒนวิทยา (Silviculture)  
01306611       วนวัฒนวิทยาประยุกต์       3(3-0-6) 

(Applied Silviculture) 
  การประยุกต์หลักการทางวนวัฒน์ เพ่ือการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ การวิเคราะห์หมู่ไม้และการ

กำหนดเงื่อนไขทางวนวัฒน์ การประเมินคุณภาพถิ่นที่ข้ึน การควบคุมผลผลิตของสวนป่าให้
อำนวยประโยชน์เอนกประสงค์และยั่งยืน มีการปฏิบัติภาคสนาม 

  Application of Silvicultural principles for managing forest ecosystem, stand 
analysis and silvicultural prescription, site quality assessment, controlling yield of  
forest plantation for multipurpose and sustainability. Field work is required. 

 
01306621 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Forest Tree Improvement) 
  หลักการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า พันธุศาสตร์ ประชากร และพันธุ์ศาสตร์เชิงปริมาณในการคัดพันธุ์ไม้

ป่า การทดสอบทางพันธุกรรมและการประเมินผล การสร้างพันธุ์ลูกผสมสวนป่าสายต้น การประ
ยุกร์ใช้ชีววิทยาโมเลกุล การกำหนดกลยุทธ์และแผนในการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

  Principles of forest tree improvement, population and quantitative genetics in 
tree breeding, genetic testing and evalution, hybridization, Clonal forestry, 
applications of molecular biology, strategies and plan for forest tree 
improvement program for specific objectives. 

 
01306622 แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่า    3(3-0-6) 
 (Modeling of Forest Tree Growth and Development) 
  แนวคิดและหลักการสร้างและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในวิเคราะห์การเติบโตและการ

พัฒนาของไม้ป่า การสร้างแบบจำลองการตอบสนองของการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่าต่อ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่าในการ
วางแผนและการจัดการทางด้านวนวัฒนวิทยา 

  Concepts and principles of mathematical modeling and development in forest 
tree growth and development studies, modeling the response of forest tree 
growth and development to environmental factors and an application of growth 
and development models in silvicultural planning and management. 
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01306631 พฤติกรรมไฟป่า        3(3-0-6) 
(Forest Fire Behavior) 

  ความสำคัญของพฤติกรรมไฟป่า อิทธิพลของลักษณะแหล่งเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ และ
สภาพภูมิอากาศต่อการติดไฟ อัตราลามของไฟ ความรุนแรงของไฟ และความยาวของเปลวไฟ 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมไฟภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ  และความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของไฟกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  การกำหนดอัตราอัคคีภัย การประมาณเชื้อเพลิง แบบจำลองลักษณะเชื้อเพลิง 
เทคนิคการปรับปรุงแหล่งเชื้อเพลิงและการประเมินการจัดการเชื้อเพลิง ระบบการตัดสินใจการ
จัดการไฟป่าบนพ้ืนฐานของลักษณะพฤติกรรมไฟ 

  Importance of forest fire behaviour. Influence of fuel bed characteristics, 
topographic and weather conditions on fire ignition, rate of fire spread, fire 
intensity, and flame length. Mathematical model of fire behaviour in various 
environmental conditions. Relationship between fire characteristics and climate 
variability. Fire danger rating, fuel appraisal, fuel model, fuel modification 
technique and evaluation of  fuel management project. Decision support system 
in forest fire  management  based on fire behaviour. 

 

01306641 แบบจำลองสารอาหารป่าไม้      3(3-0-6) 
(Model of Forest Nutrient) 

  หลักการสารอาหารไม้ป่า แหล่งและการหมุนเวียนของคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน หลักการและการพัฒนาแบบจำลองสารอาหาร
ป่าไม้ในระบบนิเวศป่าไม้ และการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารอาหารป่าไม้สำหรับวนวัฒนวิทยา 

  Principle of forest nutrient, pools and cycling of carbon, nitrogen, 
phosphorus,potassium, calcium, magnesium and sulfur, principle and 
development of forest nutrient model in forest ecosystem and forest nutrient 
model application for silvicultural approach. 

 

01306696**  เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา      1-3 
                (Selected Topics in Silviculture) 

เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา 
Selected topics in silviculture at the doctoral degree level. Topics are subject to 
change each semester. 

 
** รายวิชาปรับปรุง 



 มคอ. 2 

 41 

01306698 ปัญหาพิเศษ        1-3 
(Special Problems) 

  การศึกษาค้นคว้าทางวนวัฒนวิทยา ระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in silviculture at the doctoral degree level and compile into 

a written report. 
 
 (6) สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Parks, Recreation and Tourism)  
01308611 มนุษยมิติขั้นสูงสำหรับอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ    2(2-0-4)
  (Advanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas) 

แนวคิดสากลเกี่ยวกับมนุษยมิติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะและพฤติกรรม
ของผู้ใช้อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ ทฤษฎีด้านมนุษยมิติสำหรับผู้ใช้อุทยานและพ้ืนที่
นันทนาการ การออกแบบกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเครื่องมือด้านมนุษยมิติในการวิจัยทาง
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว งานวิจัยขั้นสูงด้านมนุษยมิติในการจัดการอุทยานและ
พ้ืนที่นันทนาการ   
Universal concepts of human dimension in natural resource management. 
Characteristics and behaviors of park and recreation area users. Human 
dimension theories for park and recreation area users. Designing human 
dimension theoretical framework and tools for parks, recreation, and tourism 
research. Advanced human dimension research in park and recreation area 
management. 

 
01308621 การวิเคราะห์ระบบพ้ืนที่คุ้มครอง      2(2-0-4) 

 (Protected Area System Analysis) 
พัฒนาการของระบบพ้ืนที่คุ้มครอง แนวคิดและหลักการสากลในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง 
แนวทางและเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบพ้ืนที่คุ้มครองในระดับโลกและประเทศ เพ่ือ
ประสิทธิผลการจัดการ การประยุกต์แนวทางและเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบพ้ืนที่คุ้มครอง มี
การศึกษานอกสถานที่ 
Development of protected areas system. Universal concepts and principles of 
protected area management. Approaches and tools to analyze protected area 
systems at a global and national levels for management effectiveness.  
Applications of approaches and tools to analyze protected area system. Field trip 
required.  
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01308631 ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     2(2-0-4) 
 (Nature Tourism System and Dynamic) 
พัฒนาการ โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พลวัตการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การวัด การคาดการณ์แนวโน้ม และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การวิจัยขั้นสูงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
Development, structure and components of nature tourism system.  Dynamic of 
nature tourism. Measuring, trend forecasting, planning and development for 
nature tourism. Advanced research in nature tourism. 

 
01308632 การท่องเที่ยวโดยชุมชน       3(3-0-6) 

(Community-based Tourism) 
แบบจำลองความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว เพ่ือการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน นวัตกรรมแนวคิดสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการ 
พัฒนาและกรณีตัวอย่างการดำเนินการที่ดีของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการศึกษา
นอกสถานที่ การจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานต่อชุมชน 
Model of local communities, natural resources and tourism linkage for 
sustainable management of community-based tourism.  Participatory Action 
Research (PAR) for community-based tourism. Innovative concepts for 
community-based tourism management.  Development process and best 
practices of community-based tourism. Field trip required. Report preparation 
and community presentation.   

 
01308633 การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 

 (Tourism Impact Analysis) 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางการท่องเที่ยว ประเภทและลักษณะเฉพาะของผลกระทบ
ทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางการท่องเที่ยว การประเมิน 
ติดตามตรวจสอบและวางแผนการจัดการผลกระทบทางการท่องเที่ยว ประเด็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่ 
Principles and concepts of tourism impact. Types and characteristics of tourism 
impacts. Analyzing factors influencing tourism impacts. Tourism impact 
assessment, monitoring, and management planning. Current tourism impact 
issues. Field trip required. 



 มคอ. 2 

 43 

01308693 การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 (Advanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism) 
 เทคนิคการวิเคราะห์ด้านนิเวศวิทยาสำหรับการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง เทคนิคการวิเคราะห์พหุตัว
แปรในงานวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เทคนิคการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 Ecological analysis techniques for protected area management. Multivariate 
analysis techniques in parks, recreation, and tourism research. Structural equation 
modeling techniques. Decision support system development techniques. 
 

01308696 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   1-3  
  (Selected Topics in Parks, Recreation, and Tourism) 

เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละภาคการศึกษา 
Selected topics in parks, recreation, and tourism at the doctoral degree level. 
Topics are subject to change each semester. 
 

01308698*       ปัญหาพิเศษ        1-3 
(Special Problems) 

  การศึกษาค้นคว้าทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน 

 Study and research in parks, recreation, and tourism at the doctoral degree level 
and compile into a written report. 

 
(7)   สาขาวนศาสตร์ (Forestry) 

01349691** เทคนิควิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์      3(2-3-6) 
  (Advanced Research Techniques in Forestry) 
  เทคนิคในการจัดทำโครงการวิจัย การวางแผน การกำหนดกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การ

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลในการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์ ที่ครอบคลุมการวิจัยทั้งในป่า
ธรรมชาติและป่าปลูก การนำเสนอโครงการวิจัยและการวิจารณ์ 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่

** รายวิชาปรับปรุง 
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  Techniques in research proposal formulation, planning, concept frameworking, 
essumptioning, data collecting and processing in advance forestry researches 
both in the natural and man-made forests, research proposal presentation and 
discussion. 

 
01349697** สัมมนา         1 
  (Seminar) 

 การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวนศาสตร์ในระดับปริญญาเอก 
 Presentation and discussion on interesting topics in forestry at the doctoral 
degree level. 

 
01349699** วิทยานิพนธ์        1-48 
  (Thesis) 
  วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
  Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 

 
3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
 

01302591 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้    3(3-0-6) 
(Research Techniques in Forest Biological Science) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การวิเคราะห ปญหาเพ่ือกําหนดหัว        
ของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิ
เคราะห การแปรผล และการวิจารณ ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการ
ประชุมและการตีพิมพ 
Principles and research methods in forest biological science, problem analysis for 
research topic identification, data collection for research planning, identification 
of samples and techniques. analysis, interpretation and discussion of research 
result; report writing for presentation and publication. 

 
 
 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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01304591 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้    3(3-0-6) 
  (Research Techniques in Forest Resource Management) 

 หลักการและเทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไมการวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัว  
ของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ  
การวิเคราะหแปลผลและการวิจารณผลการวิจัยการจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม
และการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
Principles and research tecniques in forest resource management, problem 
analysis for research topic identification, data collection for research planning, 
identification of samples and techniques, analysis interpretation and discussion of 
research result; report writing for presentation and publication. 

 
01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   3(2-3-6) 
  (Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism) 
   หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ

กำหนดหัวข้องานวิจัย  การวางแผนและออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ  
การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพ่ือการนำเสนอใน
การประชุมและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

   Research principles and methods in parks, recreation, and tourism. Problem 
analysis for research topic identification. Research planning and design. 
Identification of samples and techniques.  Data analysis, result explanation, and 
discussion. Report writing, presentation, and preparation for journal publication. 

 
01349591  เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์      3(3-0-6) 
  (Research Techniques in Forestry) 

 หลักการและระเบียบวิจัยทางวนศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธี
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ 
แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุม และการ
ตีพิมพ์  
Principle and research methods in Forestry. Problem analysis for research topic 
identification, data collection for research planning, identification of samples and 
techniques. Analysis, interpretation and discussion of research result. Report writing 
for presentation and publication.  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ 
อาจารย ์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทโคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543  
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการจัดการ
สิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
รุกขกาลวิทยา, การคณิตป่าไม้, ความ
แปรผันของอากาศ, การเติบโตของ
ต้นไม้ 
 

งานวิจัย 
1.  Influence of climate on the growth of teak 

(Tectona grandis Linn. F.) at a non-native 
distributed site in northeastern Thailand, 2562 

2.  Formulating policy recommendations for 
potential rubber plantation owners and rubber 
wood consumers in Thailand to obtain 
international forest management certification, 
2562  

3.  A 324-years temperature reconstruction from 
pinus latteri mason at highland in Chiang Mai 
Province, Thailand, 2563 

4.  Development of a manual for rubber plantation 
owners and rubber wood consumers in 
Thailand for obtaining international forest 
management certification, 2563 

5.  Effects of climate variability on the annual and 
intra-annual ring formation of Pinus merkusii 
growing in central Thailand, 2563 

01304596 
01304597 
01304568 
01304599 

01304696 
01304698 
01349699 

2 นายกอบศักดิ์  วันธงไชย* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
Dr.rer.nat. (Forest Fire Ecology)  
University of Freiburg, Germany, 
2551 
 
 
 

งานวิจัย 
1.  A 324-years temperature reconstruction from 

pinus latteri mason at highland in Chiang Mai 
Province, Thailand, 2563  

2.  Factors determining peat  thickness in 
secondary forest of kuan kreng peat forest, 
southern Thailand, 2563  

3.  Effects of fire on structure and composition of 
vegetation community in pine forests, nam nao 
national park, Thailand, 2563  

01306631 
01306696 
01306698 
01312699 

01306631 
01306696 
01306698 
01349699 

 
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาที่เชีย่วชาญ 
วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, 
นิเวศวิทยาไฟปา่, การจัดการไฟป่า 

3 นายขวญัชัย  ดวงสถาพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538  
วท.ม. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การเติบโตของต้นไม้, รุกขกาลวิทยา,             
วงปีไม ้

งานวิจัย 
1.  Formulating policy recommendations for 

potential rubber plantation owners and rubber 
wood consumers in Thailand to obtain 
international forest management certification, 
2562  

2.  Relationship between carbon content and 
growth of teak in natural forest and plantation, 
Lampang Province, Thailand, 2562  

3.  Influence of climate on the growth of teak 
(Tectona grandis Linn. F.) at a non-native 
distributed site in northeastern Thailand, 2562 

4.  A 324-years temperature reconstruction from 
pinus latteri mason at highland in Chiang Mai 
Province, Thailand, 2563  

5.  Development of a manual for rubber plantation 
owners and rubber wood consumers in 
Thailand for obtaining international forest 
management certification, 2563  

01304696 
01304698 
01312699 

01304696 
01304698 
01349699 

4 นายจงรัก  วัชรินทร์รตัน์ 
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การปลูกสร้างสวนปา่, การปลูกสร้าง
สวนป่ายูคาลิปตัส สัก, วนวัฒนสถิติ, 
ปฐพีวิทยาป่าไม้, การจัดการดินป่าไม้ 

งานวิจัย 
1. Ecological structure of a tropical urban forest in 

the Bang Kachao Peninsula, Bangkok, 2561  
2. Composition and diversity of soil fungi in 

dipterocarpaceae-dominated seasonal tropical 
forests in Thailand, 2561 

3. Factors determining peat thickness in secondary 
forest of kuan kreng peat forest, southern 
Thailand, 2563  

4. Site indicator species for predicting the 
productivity of teak plantations in phrae 
province, Thailand, 2563  

5. Site index of siamese rosewood (Dalbergia 
cochinchinensis Pierre) in plantations of 
Thailand, 2563  

 
 

01306622 
01312699 

 

01306622 
01306698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นายชัชชัย  ตันตสิรินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
Ph.D. (Remote Sensing and 
Geographic Information System) 
Asian Institute of Technology, 
2560 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ลักษณะทางอุทกวิทยา, คุณภาพและ
ปริมาณน้ำ, คุณสมบัติดิน, น้ำพืชยึด น้ำ
ไหลบ่าหน้าดิน 

งานวิจัย 
1.  Impacts of irrigation on the deciduous period of 

teak (Tectona grandis) in a monsoonal climate, 
2560  

2. What factors are most influential in governing 
stemflow production from plantation-grown 
teak trees?, 2560 

3. Throughfall partitioning by trees, 2562 
4. Climate classification of Asian university forests 

under current and future climate, 2563 
 

01301521 
01301542 
01301543 
01301561 
01301596 
01301597 
01301598 

01301643 
01301696 
01301698 
01349699 

6 นายดอกรัก  มารอด* 

รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
D.Sci. (Biological Science)  
Kyoto University, Japan, 2544 
 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
นิเวศวิทยาปา่ไม้, การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ, พลวัตป่าไม ้

งานวิจัย 
1. Utilization of fruit by frugivores in lower 

montane forest at Doi Suthep-Pui National Park, 
Chiang Mai province, 2562 

2. Species composition and spatial distribution of 
dominant trees in the forest ecotone of a 
mountain ecosystem, northern Thailand, 2562 

3.  Association of community-level traits with soil 
properties in a tropical coastal sand dune, 2563 

4. Comparing morphological traits of legs of 
understory birds inhabiting forest areas with 
closed canopies and forest gaps, 2563 

5.  Woody plant community and distribution in a 
tropical coastal sand dune in southern 
Thailand, 2563 

01302611 
01302696 
01302698 
01312691 
01312697 
01312699 

01302611 
01302696 
01302698 
01349691 
01349697 
01349699 

 
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

7 นายเดชา  วิวัฒน์วิทยา 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
D.Agr. (Forest Entomology) 
Kyoto University, Japan, 2548 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
มด, สัตว์ในดิน 

งานวิจัย 
1.  Striking polymorphism among infertile helpers 

in the arboreal ant Gesomyrmex, 2560 
2  Life history and description of the larva of 

Acrotaeniostola spiralis (Diptera: Tephritidae: 
Dacinae: Gastrozonini), an oriental fruit fly 
inhabiting bamboo twigs, 2560 

3.  First record of the ant genus Syscia Roger, 1861 
(Hymenoptera: Formicidae) from Thailand, with 
descriptions of two new species, 2563 

 

01302661 
01302696 
01302698 
01312699 

01302661 
01302696 
01302698 
01349699 

8 นางสาวธารรัตน์ แก้วกระจ่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
Ph.D. (Agricultural Sciences)  
Tottori University, Japan, 2556 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ไมคอร์ไรซา, ความหลากหลายของเห็ด
ราขนาดใหญ ่

งานวิจัย 
1.  The arbuscular mycorrhizal fungi’s diversity in 

fabaceous trees species of northeastern 
Thailand, 2562 

2.  Growth response of Dipterocarpus tuberculatus 
and Shorea roxburghii seedlings to Astraeus 
odoratus, 2562 

3.  Google Street View virtual survey and in-person 
field surveys: an exploratory comparison of 
urban tree risk assessment, 2562 

4.  Morphological and molecular characterization 
of Termitomyces (Lyophyllaceae, Agaricales) in 
Thailand, 2563 

01302571  

01302572  

01302573  

01302591 

01302596  

01302598  

01302599 

01302696 

01302698 

01349699 

9 นางนพรัตน์  คัคคุริวาระ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
M.Sc. (Agriculture and Forestry)  
University of Joensuu, Finland, 
and University of Lleida, Spain, 
2551 
D.Sc.  (Agriculture and Forestry) 
University of Helsinki, Finland, 
2557 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การทำไม้, การวิจยัดำเนินงานด้าน
วิศวกรรมป่าไม้, การยศาสตร์ในทางป่าไม้ 

งานวิจัย 
1.  Assessment for improvement: Harvesting 

techniques in small-scale forest on Thai steep 
terrain, 2561 

2.  Productivity and cost analysis of three 
extraction methods on steep terrain in Thailand, 
2561 

3.  Possibilities of using barcode and RFID 
technology in Thai timber industry, 2562 

4.  Rubber Tree (Hevea brasiliensis) Biomass, 
Nutrient Content, and Heating Values in 
Southern Thailand, 2562 

5.  Comparison of radio frequency identification 
taghousings in a tropical forestry work 
environment, 2562 

01303511 

01303541 

01303543 

01303545 

01303546 

01303549 

01303596 

01303598 

01349511 

01349597 

01349599 

01303611 
01303641 
01303696 
01303698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

10 นางสาวนฤมล แก้วจำปา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
Ph.D. (Bioresource and Plant 
Production Science)  
Ehime University, Japan 2555 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดลอ้ม, อุตุ-
อุทกวิทยา, ความสัมพันธ์ดิน น้ำ ป่าไม ้

งานวิจัย 
1. Comparison of the capability of different 

composts based on available nutrients and 
heavy metals for Chrysanthemum cultivation, 
2560 

2. Mapping rubber stand ages in luangnamtha 
district (Northern laos) using NDVI and LSWI from 
landsat images, 2562 

3. Recent Co-occurring Expansion of Rubber Tree 
Plantations and Land Use/Land Cover Change in 
Luangnamtha District, Northern Laos, 2563 

4.  Effect of High Temperature and Light Intensity 
on Physiologyand Morphology in Young 
Dipterocarp us alatus Roxb. Leaf, 2563 

01301521 
01301561 
01301551 
01301596 
01301598 
01349591 
01349597 
01349599 

01301696 
01301698 
01349699 

11 นายนันทชัย  พงศ์พัฒนานุรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
Ph.D. (Forest Sciences) 
Colorado State University, 
United States of America, 2550 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
นิเวศวิทยาปา่ไม้ นิเวศวิทยาทาง
นันทนาการ, การสรางแบบจำลองเชิง
พื้นที่ 

ผลงานวิจัย 
1. Impacts from tourism development and 

agriculture on forest degradation in Thap Lan 
National Park and adjacent areas, 2561 

2. A cross-continental comparison of assemblages 
of seed-and fruit-feeding insects in tropical rain 
forests: Faunal Composition and rates of attack, 
2561 

3. Patch metrics of roosting site selection by Lyle’s 
Flying Fox (Pteropus lylei Andersen, 1908) in a 
human-dominated landscape in Thailand, 2562 

4. Insect assemblages attacking seeds and fruits in 
a rainforest in Thailand, 2562 

5. An assessment of the niche centroid Hypothesis: 
Pteropus lylei (Chiroptera: pteropodidae), 2563 

01302696 
01302698 
01312699 

01302696 
01302698 
01349699 

12 นางสาวนิสา เหล็กสูงเนิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
Ph.D. (Plant Science) 
Utah State University,  
United States of America, 2555 
 

งานวิจัย 
1.  ECe prediction from EC1:5 in inland salt-

affected soils collected from Khorat and Sakhon 
Nakhon basins, Thailand, 2561 

2. Enhancing the salt tolerance of commercial 
Eucalyptus hybrid seedlings in preparation for 
reclamation of inland salinity area, 2562 

3.  Tushar Andriyas, "Seed longevity of Buchanania 
siamensis in reclaiming salt-affected areas in 
Thailand, 2563 

01302597 
01302598 
01302599 

01302696 
01302698 
01349699 



 มคอ. 2 

 51 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาที่เชีย่วชาญ 
สรีรวิทยาพืช, นิเวศวิทยาพืช 

4. Investigating carbon dioxide absorption by urban 
trees in a new park of Bangkok, Thailand, 2020 

5. Germination and salinity tolerance of seeds of 
sixteen Fabaceae species in Thailand for 
reclamation of salt-affected lands, 2563 

31  นางสาวบัวผัน  พวงศิลป ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
Ph.D. (Biomaterials Sciences)  
University of Tokyo, Japan, 2556 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
เซลลูโลสและการดัดแปลงเซลลูโลส, 
เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลสจาก
วัสดุชีวภาพ 

งานวิจัย 
1.  Starch Nanocomposites Reinforced with TEMPO-

Oxidized Cellulose Nanofibrils derived from 

Bamboo Holocellulose, 2562 

2.  Natural Fibers Derived from Coi (Streblus asper 

Lour.) and their Behavior in Pulping and as 

Paper, 2562 

3.  Silver Nanoparticle-Based Paper Packaging to 

Combat Black Anther Disease in Orchid Flowers, 

2562 

4.  Basalt-Fiber-Reinforced Polyvinyl Acetate 

Resin:A Coating for Ductile Plywood Panels, 

2563 

5.  TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from 

nano-structured bacterial cellulose derived 

from the recently developed thermotolerant 

Komagataeibacter xylinus C30 and 

Komagataeibacter oboediens R37–9 strainsม 

2563 

01305536 
01305568 
01305585 
01305596 
01305598 
01349597 
01349599 

01305696 
01305698 
01349699 

41  นายประทปี  ด้วงแค 
รองศาสตราจารย์  
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
 
 
 

งานวิจัย 
1.  Comparing morphologicaltraits of legs of 

understory birds inhabiting forest areas with 
closed canopies and forest gaps, 2563 

2. An assessment of the niche centroid hypothesis: 
Pteropus lylei (Chiroptera), 2563 

3. Complete mitochondrial genome of Mahachai 
betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: 
Osphronemidae), 2563 

01302696 
01302698 
01312691 
01312697 
01312698 
01312699 

01302696 
01302698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาที่เชีย่วชาญ 
นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์ปา่, การจัดการ
ทรัพยากรสัตวป์่า 

4. Temporal variation in the population of 
bulbuls(Family Pycnonotidae) in lower montane 
forest, Northern Thailand, 2563 

51  นายปัสส ี  ประสมสินธ ์
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 
University of Freiburg, Germany, 
2538 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ชีวมิติป่าไม้ การสำรวจทรพัยากรป่าไม ้
การจัดการทรัพยากรป่าไม้  

งานวิจัย 
1. Growth of teak regenerated by coppice and 
stump planting in Mae Moh Plantation, Lampang 
province, Thailand, 2560 
2. Relationship between carbon content and 

growth of teak in natural forest and plantation, 
Lampang Province, Thailand, 2562 

3.  Formulating Policy Recommendations for 
Potential Rubber Plantation Owners and 
Rubber Wood Consumers in Thailand to Obtain 
International Forest Management Certification, 
2562 

4.  Development of a Manual for Rubber Plantation 
Owners and Rubber Wood Consumers in 
Thailand for Obtaining International Forest 
Management Certification, 2563 

01304622 
01304623 
01304624 
01304696 
01304698 
01312699 

 
 
 
 

01304622 
01304623 
01304624 
01304696 
01304698 
01349699 

 
 
 
 
 

16 นายพิชิต ลำใย 
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การสำรวจแจงนับทรัพยากรปา่ไม้, 
รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติปา่ไม้ 

งานวิจัย 
1.  Leaf Phenology and Wood Formation of White 

Cedar Trees (MeliaAzedarach L.) and Their 
Responses to Climate Variability, 2561 

2.  Efficiency of Biochar and Bio-Fertilizers Derived 
from Maize Debris as Soil Amendments, 2561 

3.  Influence of Climate on the Growth of Teak 
(Tectona grandis Linn. f.) at a Non-native 
Distributed Site in Northeastern Thailand, 2562 

4.  A 324-years temperature reconstruction from 
Pinus latteri Mason at highland in Chiang Mai 
Province, Thailand, 2563 

01304596 
01304598 
01349599 

01304696 
01304698 
01349699 

17 นายพิชิต สมบูรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์), 2540 
M.Sc.(Tech.) (Paper Technolgoy) 
Helsinki University of Technology, 
Finland, 2546 

งานวิจัย 
1.  Activity of Kaffir Lime (Citrus Hystrix) Essential oil 

Against Blow Flies and House Fly, 2561  
2.  Activated Carbon Loaded Lignocellulosic Fibers 

by Pulp Refining Process for Dye and Metal Ion 
Absorbing Paper, 2562 

01305671 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

01305671 
01305672 
01305696 
01305698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

D.Sc.(Tech.) (Paper and Printing 
Technology) 
Helsinki University of Technology, 
Finland, 2552 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ, เทคโนโลยี
การเคลือบและแปรรูปกระดาษ, 
เทคโนโลยีการผลิตเยื่อรีไซเคิล 

3.  Effect of long-fiber hardwood kraft pulp from 
Baccaurea ramiflora Lour. on handsheet 
properties of pulp blends, 2563 

18 นายยงยทุธ ไตรสุรัตน์* 

ศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
M.Sc. (Natural Resources 
Management)  
Asian Institute of Technology, 
2533 
D.Tech.Sc. (Natural Resources 
Conservation)  
Asian Institute of Technology, 
2540 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ, การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน, ระบบนิเวศ, 
แบบจำลอง 

งานวิจัย 
1. Population and habitat use of Asian elephants 

(Elephas maximus) and five ungulate species in 
Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, 
Chachoengsao Province, Thailand, 2562 

2. Systematic forest inventory plots and their 
contribution to plant distribution and climate 
change impact studies in Thailand, 2563 

3. Water Use Efficiency-Based Multiscale 
Assessment of Ecohydrological Resilience to 
Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa 
During 1992–2015, 2563 

4. Land Use/Land Cover Changes and Associated 
Impacts on Water Yield Availability and 
Variations in the Mereb-Gash River Basin in the 
Horn of Africa, 2563  

5. The dynamics of prey selection by the trap-
building predatorGasteracantha hasselti, 2563 

01302612 
01302696 
01302698 
01312699 

01302612 
01302696 
01302698 
01349699 

19 นายรองลาภ  สขุมาสรวง 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
วท.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
 

งานวิจัย 
1. Some ecological aspects of dhole (Cuon 

alpinus) in the Huai Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuary, Uthai Thani Province, Thailand, 2562 

2. Using radiotelemetry to identify the home range 
and daily movement of a “living fossil”: the 
Laotian rock rat (Laonastes aenigmamus), 2563   

3  Population characteristics and habitat suitability 
of Asian elephants (Elephas maximus Linnaeus, 

01302696 
01302698 
01312699 

01302651 
01302696 
01302698 
01349699 

 
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาที่เชีย่วชาญ 
การจัดการสัตว์ป่า, การศึกษาและ
จัดการสัตว์ปา่, นิเวศวิทยาของสัตว์ป่า, 
พฤติกรรมสัตว์ป่า 

1758) in the Khao Yai National Park, Thailand, 
2563  

4. Abundance, prey, and activity period of dholes 
(Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, 
Thailand, 2563   

5. Diversity, abundance, activity period, and factors 
affecting the appearance of wildlife around the 
corridors between Khao Yaithap Lan National 
Parks, Thailand by camera trapping, 2563ฺ  

20 นายรุ่งเรือง  พูลศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
Dr.nat.techn. (Forest Soils) 
University of Natural Resources 
and Life Sciences, Austria, 2546 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ดินป่าไม้, ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูก
สร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา 

งานวิจัย 
1.  The role of predictive model data in designing 

mangrove forest carbon programs, 2563 
2.  Soil Properties and Tree Composition in a 27-

year old Acacia mangium Willd. Plantation on 
Abandoned Mining Area at Phangnga Forestry 
Research Station, 2563 

3.  Soil Properties Below Exotic Tree Plantations at 
The Saithong Silvicultural Research Station in 
Prachuap Khiri Khan Province, Thailand, 2563 

 

01306641 
01306696 
01306698 
01312697 
01312699 

01306641 
01306696 
01306698 
01349699 

21 นายวรงค์ สขุเสวต 
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
M.Sc. (Forest Sciences) 
Colorado State University,  
United States of America, 2556 
Ph.D. (Forest Sciences) 
Colorado State University,  
United States of America, 2559 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ, การจัดการ
ระบบนิเวศ, นิเวศวิทยาการเคลื่อนไหว 

งานวิจัย 
1.  Temporal variation in the population of bulbuls 

(Family pycnonotidae) in lower montane 
forest, Northern Thailand, 2563  

2.  An assessment of the niche centroid 
Hypothesis: Pteropus lylei (Chiroptera: 
pteropodidae), 2563  

3.  Genetic differentiation of the forest crested 
lizards, Calotes emma alticristatus Schmidt, 
1925 and C. emma emma Gray, 1845 
(Squamata: Agamidae) relating to climate 
zones in Thailand, 2563  

4.  Genetic structure and geographical variation of 
Bithynia siamensis goniomphalos sensu lato 
(Gastropoda: Bithyniidae), the snail 
intermediate host of Opisthorchis viverrini 
sensu lato (Digenea: Opisthorchiidae) in the 

01302596 
01302568 
01302599 

01302613 
01302696 
01302698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

Lower Mekong Basin revealed by 
mitochondrial DNA sequences, 2563  

22 นายวัฒนชัย ตาเสน 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
Ph.D. (Agricultural Science) 
Kyushu University, Japan, 2553 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
แมลงป่าไม้, ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

งานวิจัย 
1.  The ant genus Myopias Roger, 1861 

(Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) in 
Thailand, with descriptions of three new 
species, 2561 

2.  To The Knowledge of The Subfamily 
Dynastinae (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE)  
From Thailand, 2562 

3.  New records of the chining leaf chafer beetles 
(coleoptera: Scarabaeidae, rutelinae) from 
Thailand and Laos, 2563 

 

01302696 
01302698 
01349699 

01302696 
01302698 
01349699 

23 นางสาววีนัส  ต่วนเครือ 
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดลอ้ม, การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นิเวศอุทก
วิทยา, อุตุนิยมวิทยา 

งานวิจัย 
1.  Spatio-Temporal Analysis of Vegetation 

Dynamics as a Response to Climate Variability 
and Drought Patterns in the Semiarid Region, 
Eritrea, 2562 

2. Climate classification of Asian university forests 
under current and future climate, 2563 

3. Water Use Efficiency‐Based Multiscale 
Assessment of Ecohydrological Resilience to 
Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa 
During 1992–2015, 2563 

4.  Soil conservation service curve number 
determination for forest cover using rainfall and 
runoff data in experimental forests, 2563 

01301511 
01301521 
01301543 
01301551 
01301561 
01301591 
01301596 
01301598 
01349597 

01301696 
01301698 
01349699 

24 นายสมหวัง  ขันตยานุวงค์ 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
Ph.D. (Biomaterial Sciences) 
The University of Tokyo, Japan, 
2545 
 
 

งานวิจัย 
1. Characterization of Bamboo Nanocellulose 

Prepared by TEMPO-mediated Oxidation, 2561 
2.  Silver Nanoparticle-Based Paper Packaging to 

Combat Black Anther Disease in Orchid Flowers, 
2562 

3.  Starch Nanocomposites Reinforced with TEMPO-
Oxidized Cellulose Nanofibrils derived from 
Bamboo Holocellulose, 2562 

01305631 
01305632 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

01305696 
01305698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาที่เชีย่วชาญ 
Paper Technology, Fiber and 
paper physics 

4.  Natural Fibers Derived from Coi (Streblus asper 
Lour.) and their Behavior in Pulping and as 
Paper, 2562 

5.  TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from 
nano-structured bacterial cellulose derived 
from the recently developed thermotolerant 
Komagataeibacter xylinus C30 and 
Komagataeibacter oboediens R37-9 strains, 2563 

52  นายสราวุธ สังข์แก้ว* 

รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
Ph.D. (Plant Taxonomy and 
Systematics) 
University of Dublin, Ireland, 2551 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ชีววิทยาป่าไม้, อนุกรมวธิานพืช, ไผ ่

งานวิจัย 
1.  A new species of Dendrobium (Orchidaceae: 

Epidendroideae: Malaxideae) described from 
previously perplexing specimens of the 
Seidenfaden collection., 2562 

2. Site indicator species for predicting the 
productivity of teak plantations in phrae 
province, Thailand, 2563 

3.  Association of community-level traits with soil 
properties in a tropical coastal sand dune, 2563 

4.  Staurogyne beddomei (Acanthaceae), a new 
record for Thailand, 2563 

5.  Woody plant community and distribution in a 
tropical coastal sand dune in southern 
Thailand, 2563 

01302696 
01302698 
01312699 

01302696 
01302698 
01349699 

62  นางสาพิศ ดิลกสมัพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
Ph.D. (Biological Science) 
Charles Darwin University, 
Australia, 2544 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า, สรีรวิทยาไมย้ืน
ต้น, การหมุนเวยีนคาร์บอนในระบบ
นิเวศป่าไม้ 

งานวิจัย 
1.  Among-family variations of solid wood 

properties in 4-year-old Eucalyptus 
camaldulensis trees selected for pulpwood 
production in Thailand, 2560 

2.  The effect of phenology on the carbon 
exchange process in grassland and maize 
cropland ecosystems across a semiarid area of 
China, 2562 

3.  Repeatability of growth characteristics and 
wood properties for solid wood production 
from Eucalyptus camaldulensis half-sib families 
growing in Thailand, 2563 

01306621 
01306641 
01306696 
01306698 
01312699 

01306696 
01306698 
01349699 

 
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4. Soil Properties and Tree Composition in a 27-
year old Acacia mangium Willd. Plantation on 
Abandoned Mining Area at Phangnga Forestry 
Research Station, 2563 

5. Impacts of a strong El Nino event on leaf 
phenology and carbon dioxideexchange in a 
secondary dry dipterocarp forest, 2563 

27 นางสาวิตร ี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
D.Tech.Sc. (Pulp and Paper 
Technology) 
Asian Institute of Technology, 
2545 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
เทคโนโลยีการเคลือบและแปลงกระดาษ 
เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ 

งานวิจัย 
1.  Characterization of Bamboo Nanocellulose 

Prepared by TEMPO-mediated Oxidation, 2561 
2.  Silver Nanoparticle-Based Paper Packaging to 

Combat Black Anther Disease in Orchid Flowers, 
2562 

3.  Starch Nanocomposites Reinforced with TEMPO-
Oxidized Cellulose Nanofibrils derived from 
Bamboo Holocelluloseม 2562 

4.  Natural Fibers Derived from Coi (Streblus asper 
Lour.) and their Behavior in Pulping and as 
Paper, 2562 

5.  TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from 
nano-structured bacterial cellulose derived from 
the recently developed thermotolerant 
Komagataeibacter xylinus C30 and 
Komagataeibacter oboediens R37-9 strains, 2563 

01305696 
01305698 
01349699 

01305696 
01305698 
01349699 

28 นายสุธีร์  ดวงใจ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
Dr.rer.nat. (Molecular Systematics 
and Evolution of Plants)  
University of Vienna, Austria, 2550 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
พันธุศาสตร์ป่าไม้, ความสัมพันธ์เชิง
โมเลกุลของพืช, การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 

งานวิจัย 
1.  Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species 

from peninsular Thailand, 2561 
2.  The complete mitochondrial genome of Fea’s 

muntjac (Muntiacus feae Thomas and Doria, 
1889) with phylogenetic analysi, 2561 

3.  Genetic diversity and relationships among Lyle's 
flying fox colonies in Thailand., 2561 

4.  Systematics and evolution of the Old World 
Ebenaceae, areview with emphasis on the large 
genus Diospyros and its radiation in New 
Caledonia, 2562 

5. Diospyros phuwuaensis (Ebenaceae), a new 
species from North-Eastern Thailand., 2563 

 

01302681 
01302696 
01302698 
01312699 

01302681 
01302696 
01302698 
01349699 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

29 นางสาวออ พรานไชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
Dr.rer.silv. (Forestry) 
Dresden University of Technology,  
Germany, 2558 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
นิเวศวิทยาปา่ชายเลน วนวัฒนวิทยาปา่
ชายเลน และการฟื้นฟูระบบนิเวศปา่
ชายเลน 

งานวิจัย 
1.  Regeneration and Self-Thinning Processes in a 

Restored Rhizophora Apiculata Plantation in 
Southern Thailand, 2560 

2. Density-Dependent Shift from Facilitation to 
Competition in a Dwarf Avicennia Germinans 
Forest, 2561 

3.  Well-Intentioned, but Poorly Implemented: 
Debris from Coastal Bamboo Fences Triggered 
Mangrove Decline in Thailand, 2562 

 

01306596 
01306598 
01349599 

01306696 
01306698 
01349699 

 
3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 
 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวจิราภรณ ์เทยีมพันธ์พงศ์ 
อาจารย ์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
Ph.D. (Conservation Biology) 
The University of Minnesota, 
United States of America, 2557 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, นิเวศวิทยาของนก 
การอนุรักษ์ศึกษา, สิ่งแวดลอ้มศึกษา 
 
 

งานวิจัย 
1.  การมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์นกเงือกโดยชุมชนในเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี, 2561   
2.  ปัจจยัที่มีผลต่อประเภทและปริมาณขยะจากการ

ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, 2562 .  
3.  The development of stem mobile learning 

package ecosystem, 2562  

01308621 
01308696 
01308698 

 

01308621 
01308696 
01308698 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

2 นายดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
D.Sc. (Agriculture and Forestry), 
University of  Helsinki, Finland, 
2541 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าไม้เชิงนิเวศ 
เมล็ดพรรณไม้ป่า 

งานวิจัย  
1.  Isozyme Variation among 22 Neem (Azadirachta 

indica A. Juss.) Provenance, 2560   
2.  Growth variation and heritability in a second-

generation Eucalyptus urophylla progeny test 
at Lad Krating Plantation, 
Chachoengsaoprovince, Thailand, 2560  

  

01306621 
01306696 
01306698 
01312699 

 

01306621 
01306696 
01306698 

 

3 นายไตรรัตน์  เนียมสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
M.S. (Forestry) 
University of Tennessee, United 
States of America, 2547 
Ph.D. (Natural Resources)  
University of Tennessee,  
United States of America, 2551 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางไม้ 

งานวิจัย 
1.  Tannin Extraction of Rhizophora Bark from 

Residual Charcoal Production, 2560  
2.   Effect of Tannin Addition as a Bio-Scavenger on 

Formaldehyde Content in Particleboard, 2560 
3.  Effect of Production Parameters on Electrical 

Properties of Woodceramics Made from Oil 
Palm Frond, 2560  

  

01305631 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

01305631 
01305651 
01305696 
01305698 

 

4 นายทรงกลด  จารุสมบัติ 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การใช้ประโยชนจ์ากผลิตภัณฑ์ไม้ 
การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้และนวัตกรรมกระบวนการ 

งานวิจัย 
1.  การอาบน้ำยาไม้ยางพาราตามกรรมวิธีจุ่มและทาโดยใช้

สารคอปเปอร์แนปทีเนตและสารประกอบโบรอนเพื่อ
ป้องกันการเข้าทำลายของปลวก, 2561 

2.  การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้มะม่วง, 2562 
3.  เพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของไม้

สักสวนป่าโดยกรรมวธิีการอัดร้อน, 2562  
4.  แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไผ่จากโรงงานทำตะเกียบ, 

2562  
5.   การพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ

ส่งออกของประเทศไทย, 2562   

01305641 
01305696 
01305698 
01312699 

 

01305641 
01305696 
01305698 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

การบริหารและการจัดการใน
อุตสาหกรรมไม้ 

5 นางสาวประเทือง  พุฒซ้อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
Dr.rer.Nat. (Wood Chemistry and 
Chemical Technology of Wood) 
Hamburg University, Germany, 
2541 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
เคมีไม้และเทคโนโลยีเคมีของไม้ 

งานวิจัย 
1.   Biomass cane bagasse: An alternative raw 

material for dissolving pulp production, 2562  
2.  Pulp and Papermaking Properties of Baccaurea 

ramiflora Lour, 2562  
3.  Effect of long-fiber hardwood kraft pulp from 

Baccaurea ramiflora Lour. on handsheet 
properties of pulp blends, 2563  

 

01305631 
01305632 
01305696 

 

01305631 
01305632 
01305696 
01305698 

 

6 นายปิยพงษ ์ทองดีนอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุ-อุทกวิทยา, การ
สำรวจระยะไกล 

งานวิจัย 
1.  การคาดการณ์การตอบสนองทางอุทกวิทยาต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวศลุ่มน้ำย่อยน่าน
ตอนบน โดยแบบจำลอง IFAS, 2561 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนรว่มของประชาชนในการอนุรกัษ์
พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze) บริเวณ
ตำบลนาคา อำเภอสขุสุขราญ จังหวัดระนอง, 2561 

3. การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกกัเกบ็
คาร์บอนในดินบริเวณพื้นที่ป่าชนิดต่างๆ อุทยาน
แห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปยุ จังหวัดเชียงใหม่, 2561  

4. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภยัแล้ง โดยใช้ขอ้มูลการสำรวจ
ระยะไกลและขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา บริเวณลุ่มน้ำสาขา
เชิญ, 2561  

5. Influence of Rainfall Distortion on Hydrograph 
Lag Time ofNaturally Full-Covered Hill-
Evergreen Forest Watershed in Mountainous 
Land, 2561   

01301621 
01301641 
01301643 
01301696 
01301698 
01312699 

01301641 
01301696 
01301698 

 

7 นายปิยวตัน์  ดิลกสัมพันธ ์
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุ์

ไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝกึนิสติวนศาสตร์วังน้ำ
เขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, 2560 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารพื้นที่เป้าหมายปอ้งกัน

01303621 
01303696 

 

01303611 
01303696 
01303698 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การทำไม้ การสำรวจเพือ่ทำแผนที่ทาง
ป่าไม้ ระบบฐานขอ้มูลในทางป่าไม ้

และปราบปรามการลักลอกบกุรุกพื้นทีป่่าของอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุ์พืช, 2560 

3. การประเมินภาระงานทางกายของคนงานทำไม้ในสวน
ป่าไม้สักจังหวัดแพร่, 2563  

 

8 นายพสุธา สุนทรห้าว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
Ph.D. (Forest Resources 
Management) 
University of the Philippines at 
Los Banos, Philippines, 2551 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วน
ร่วม การส่งเสริมป่าไม้ วนศาสตร์ชุมชน 

งานวิจัย 
1.  ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ยนืต้นและรูปแบบการ

ใช้ประโยชน์แต่ละสังคมพืชป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบล
พิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, 2560  

2.  Contribution of NTFPs to local livelihood: a case 
study of Nong Sai Sub-district of Nang Rong 
district under Buriram Province in Northeast 
Thailand, 2560  

01304661 
01304696 
01312698 
01312699 

01304661 
01304662 
01304696 

69801304  
 

9 นายยุทธพงษ ์คีรีมังคละ 
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
Ph.D. (Natural Resources 
Management)  
Asian Institute of Technology, 
Thailand, 2559 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดลอ้ม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

งานวิจัย 
1.  Influence of Rainfall Distortion on Hydrograph 

Lag Time of Naturally Full-Convered Hill-
Evergreen Forest Watershed in Mountainous 
Land, 2561 

 

01301696 
01301698 

01301621 
01301696 
01301698 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

10 นายสคาร  ทีจันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกยีรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
วท.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม ้
ปฐพีวิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้
ประยุกต ์

งานวิจัย 
1.  สังคมพืชป่าดิบชื้นหลังการร้ือถอนพืน้ที่บุกรุกปลูก

ยางพาราในอุทยานแห่งชาติเขาหลกั-ลำรู่ จังหวัดพังงา, 
2562  

2. สังคมแมลงผิวดินในพื้นที่ฟื้นฟูป่าเหมอืงหินปูน จังหวัด
สระบุรี, 2561 

  

01306611 
01306696 
01306698 
01312699 

01306611 
01306696 
01306698 

 

11 นางสาวแสงสรรค์  ภูมิสถาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
วท.ม. (อุทยานและนันทนการ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
Ph.D. (Recreation, Park and 
Tourism Sciences) 
Texas A&M University, 
United States of America, 2553 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
ผลกระทบทางนันทนาการ, การจัดการ
การท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวในพื้นที่
คุ้มครอง 

งานวิจัย 
1.  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรบัอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นที่สถานีวิจยัและฝกึนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา, 2561 

2.  ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพและระดับ
การใช้ประโยชน์ดา้นนันทนาการ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่, 2562 

3.  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่, 2563 

4. How to use tourism to support sustainable 
forest management: A case study of the Pha 
Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest 
Reserve, Thailand, 2560  

01308631 
01308633  
01308693  
01308696  
01308699 

01308631 
01308632 
01308633 
01308693 
01308696 
01308698 
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3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว 
รองศาสตราจารย ์
ศษ.บ. (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
Ph.D. (Recreation Resouces)  
Colorado State University,  
United States of America, 2539 
 
สาขาเชี่ยวชาญ 
ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทาง
นันทนาการ, พฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและ
การจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ
, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเท่ียว 

งานวิจัย 
1.  Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin 

National Park, 2561 
2. Pro-environmental behaviours of visitors to 

Thailand's national parks and factors 
discriminating the behaviours, 2562 

3.  Predictive Model of Conservation Regulatory 
Compliance: Evidence from Thailand's National 
Park Visitors, 2563 

 
 

01308611 
01308693 
01308696 
01308698 
01308699 

01308611 
01308693 
01308696 
01308698 

 

2 นายพยัตติพล  ณรงคะชวนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523 
M.Agr.Sc. (Forestry) 
Nagoya University, Japan, 2529 
D.Agr.Sc. (Erosion Control 
Engineering) 
Nagoya University, Japan, 2533 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ 
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
วิศวกรรมชีวภาพของดิน 

งานวิจัย 
1. การสร้างแผนที่สามมิติบริเวณสำนักงานสถานีวนวัฒน

วิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา, 2560 
2. สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้น

ยางนา, 2561 
3. Root tensile properties of five selected forest 

trees, 2560 
4. Logging Planning  via Aerial Forest Survey, 2562 

01303611 
01303631 
01303696 
01303698 
01312699 

 

01303611 
01303621 
01303631 
01303641 
01303696 
01303698 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  
          ไม่มี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
 
5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
           5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
           การวิจัยระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาตามข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิต ค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง รู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 

5.3  ช่วงเวลา  
ตามแผนการศึกษา 
5.4  จำนวนหน่วยกิต  
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นิสิต ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทาง      
อินเทอร์เนต 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลงานวิจัยของนิสิตประกอบด้วยการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
(1) ให้นิสิตนำเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของ 

คณะวนศาสตร์ ร่วมกับนิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร์ คณาจารย์ และผู้สนใจ รวม 4 ครั้ง 
(2) ให้นิสิตมีการสอบปากเปล่าโครงการวิทยานิพนธ์ โดยมีตัวแทนจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต 
 (3) ให้นิสิตสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายเพ่ือนำเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 
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 (4) ให้นิสิตดำเนินการให้ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ด้านวน
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ด้านวนศาสตร์ หรือศาสตร์สาขา
อ่ืนๆ  

- มีการปฐมนิเทศนิสิต ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร และความ

เชี่ยวชาญของสาขาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคณะวนศาสตร์ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตและอาจารย์

สาขาต่าง ๆ ในคณะวนศาสตร์ เพ่ือพัฒนาแนวคิด หรือ

ประเด็นน่าสนใจใหม่ ๆ ที่จะนำมาสู่การพัฒนาเป็น

โครงการวิทยานิพนธ์ 

- กำหนดให้นิสิตนำเสนอแนวคิดและผลการศึกษาเบื้องต้น

ของวิทยานิพนธ์ในวิชาสัมมนากลางของคณะวนศาสตร์ 

- สนับสนุนให้นิสิตนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการนำเสนอในการ

ประชุมระดับนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 

- แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตและการวิจัย

ร่วม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 

1. มีภาวะผู้นํา ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการ
ประพฤติ ปฏิบัติโดยใช้หลักการ 

- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 
  

- นำผลสรุปการประเมินการ
สอนในประเด็นที่เก่ียวกับการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
เหตุผลและค่านิยม อันดีงามของคณะ
วนศาสตร์  
2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ 
และจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ความ
ขัดแย้ง และข้อบกพร่องทาง
จรรยาบรรณโดยคํานึงถึง ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

- ทุกรายวิชามีการสอดแทรก
ตัวอย่างปัญหา และแนวทางในการ
แก้ปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ในประเด็นทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
- กำหนดให้มีการถามในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ใน
การสอบประมวลความรอบรู้ 

จริยธรรมของแต่ละรายวิชา
มาพิจารณา 

 
2.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
1.  มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และลึกซึ้ง ในหลักการ ทฤษฎีและ
เทคนิคการวิจัยที่เป็นแก่นในสาขาวิชา  
2. สามารถพัฒนานวัตกรรมและสร้าง
องค ์ความรู้ใหม่ 

- การบรรยาย ประกอบการซักถาม 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- การมอบหมายงาน 
- การค้นคว้าด้วยตนเอง 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- กระตุ้นให้นิสิตสร้างสรรค์

นวัตกรรมและสร้างองค์ ความรู้
ใหม่ โดยการศึกษานอกสถานที่ที่
เกี่ยวข้อง 

- การสอบข้อเขียน 
- การนำเสนอผลงาน 
- การสอบวัดคุณสมบัติ 
- การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
1.  สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
2.  สามารถสังเคราะห์และบูรณาการ
องค์ความรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สาขาวิชา เพื่อออกแบบและทํา
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ 
3. สามารถวางแผนและดำเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการ การ

- การทำบทปฏิบัติการ 
- Project- based learning 
- Problem- based learning 
- การมอบหมายงาน 
-  การนำเสนอผลงาน 
- การค้นคว้าด้วยตนเอง 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- การสอบข้อเขียน 
- การนำเสนอผลงาน 
- การสอบวัดคุณสมบัติ 
- การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
พัฒนา หรือการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมป่าไม้  

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
1. มีภาวะผู้นํา มีความสามารถสูงใน
การแสดง ความคิดเห็นทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
2. มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันใน
การพัฒนาตนเองและองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน วางแผน 
และปรับปรุง 

 

- การมอบหมายให้ทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เพื่อฝึก การเป็นทั้ง
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี ในการรับฟัง 
การยอมรับ หรือปรับเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- มีการกำหนดให้นิสิตส่งงานให้

ตรงต่อเวลา และมีการกำหนด
บทลงโทษที่ชัดเจนหากไม่ปฏิบัติ
ตาม เช่น การตัดคะแนน   

- ให้นิสิตประเมินตนเองและ
ผู้ร่วมงานในกลุ่ม ในประเด็น
ที่เก่ียวกับระดับของการมี
ส่วนร่วมในการทำงานร่วม 
และนำผลการประเมินที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลรายวิชา 
- กำหนดให้ทุกรายวิชามีการ

ประเมินผลด้านรับผิดชอบ
ของนิสิต เช่น ความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย การส่งงานตรง
ต่อเวลา 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และ สถิติมาใช้แก้ไข
ปัญหาอย่างเจาะลึกใน สาขาวิชา  
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
3. สามารถนําเสนอรายงาน 
วิทยานิพนธ์หรือ โครงการค้นคว้าที่
ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ 

- การทำบทปฏิบัติการที่มีการใช้
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา 
- ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนำเสนอผลงาน 

- การทดสอบความสามารถใน
การใช้ คณิตศาสตร์ สถิติ 
หรือการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- การนำเสนอผลงานใน

รายวิชาสัมมนา 
- การนำเสนอผลงานในการ

ประชุมทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องหรือผลงานได้รับ
การตีพิมพ์ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 
01301621   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ 

01301641   ⚫       ⚫   

01301643 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  

01301696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01301698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01302591 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01302611   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

01302612   ⚫   ⚫       

01302613  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 

01302651   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      

01302661   ⚫   ⚫       

01302681   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      

01302696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01302698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01303611    ⚫   ⚫      

01303621   ⚫   ⚫       
01303631   ⚫          
01303641    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

01303696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01303698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01304591 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01304622   ⚫    ⚫   ⚫   
01304623   ⚫    ⚫   ⚫   
01304624   ⚫    ⚫   ⚫   
01304661   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  
01304662 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

01304696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01304698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 
01305631   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  

01305632   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
01305641 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
01305651   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
01305671   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
01305672   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
01305696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01305698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01306611  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  

01306621 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

01306622   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

01306631   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

01306641   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

01306696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01306698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01308591 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01308611 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ 

01308621 ⚫  ⚫  ⚫   ⚫     

01308631   ⚫  ⚫   ⚫     

01308632 ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   

01308633 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   

  01308693 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

 01308696   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

01308698  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01349591 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01349691 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01349697 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

01349699 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 ข้อ 22 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

22.1  ระดับคะแนน ความหมาย และแต้มระดับคะแนนมี ดังนี้ 
ระดับคะแนน ความหมาย แต้มคะแนน 

A ดีเยี่ยม (excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (very good) 3.5 
B ดี (good) 3.0 

C+ ค่อนข้างดี (fairly good) 2.5 
C พอใช้ (fair) 2.0 
D+ อ่อน (poor) 1.5 
D อ่อนมาก (very poor) 1.0 
F ตก (fail) 0.0 
I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) - 
S พอใจ (satisfactory) - 
U ไม่พอใจ (unsatisfactory) - 
P ผ่าน (passed) - 
N ยังไม่ทราบระดับคะแนน (grade not reported) - 

 
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการวัดผลอย่างอ่ืน

ของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
ระดับคะแนน S และ U ใช้สำหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (audit) รวมถึง

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิตลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (credit)  
ระดับคะแนน P ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นำค่าของหน่วยกิตมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การ

ฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา 
22.2  การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังส่งคะแนนวัน

สุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้รับคะแนน 
F หรือ U ในรายวิชานั้น  

22.3  การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจำคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น และได้รับอนุมัติจาก
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ 
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22.4   คะแนนสอบได้ สอบตก 
22.4.1  นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และนิสิตปริญญาโทที่

เรียนวิชาระดับปริญญาตรี ถ้าได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซ้ำ ส่วนวิชาที่นับเป็นวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ำกว่า C ถือว่าต่ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ำ 

22.4.2  นิสิตปริญญาเอก ถ้าได้แต้มระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบนับหน่วยกิต 
ทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ำ 

22.5  การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
22.5.1  การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิต

ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก โดยแยกวิชาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
สำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสาขาในมหาวิทยาลัย จะนำมาคำนวณแต้ม

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ส่วนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำมาคำนวณแต้ม

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
22.5.2  กรณีสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซ้ำและสอบได้ แต่ยังไม่ทำให้แต้ม

คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี เพื่อยกแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

22.5.3  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ B ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน
ซ้ำเพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

22.5.4  นิสิตที่จะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 
และปริญญาเอก ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มคะแนนหรือเทียบเท่า 

ส่วนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐานต้องไม่ต่ำกว่า 
2.50 

22.5.5  มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสิต หาก
นิสิตค้างชำระหนี้สินภายในหรือภายนอกที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการศึกษาไปแล้วก็ตาม 
  ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา  

หลักสูตรฯดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการทวนสอบมีหน้าที่ทวนสอบในแต่ละรายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้แบบสอบถามหรือการเข้าประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ผลการ
ทวนสอบนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการศึกษาคณะวนศาสตร์ เพื่อแจ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
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 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา  
หลักสูตรดำเนินการทวนสอบโดยทำการใช้แบบสอบถามนิสิตที่สำเร็จการศึกษา โดยการสอบถาม

จากผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการทวนสอบและรวบรวมข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาคณะวนศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
 1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ 
 2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 
 4) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 แบบ 2.2  

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ 
  3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 
  4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
  5) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ ระบบการบริหารและการ
ดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
 (1) จัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประกอบด้วยผู้เรียนประเมินผลผู้สอน ผู้เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และผู้สอนประเมินตนเอง เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 (2) จัดวาระการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์
และทบทวนผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา  
 (3) สนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์สนับสนุนหลักสูตรให้เข้าฝึกอบรมเก่ียวกับทักษะ
การสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 (4) สนับสนุนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 
 (5) จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยง (mentor) ให้กับอาจารย์ใหม่ 
 (6) สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 

(7) สนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น e-learning 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) จัดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรมทางวิชาการที่เป็นสาขาเฉพาะของอาจารย์แต่ละคน 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมในโครงการพัฒนาวิชาการท่ีเหมาะสม และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
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หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยทำหน้าที ่  

•  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย  

  •  คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้
ประสานงาน ประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แล้วนำเสนอทีป่ระชุม
ภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   

  •  กำกับและติดตาม จัดทำ มคอ. 3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  •  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ   

  •  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปีสุดท้าย นายจ้างผู้ใช้
บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ   

  •  ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 

 •  นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี  
 
2. บัณฑิต  
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรทีก่ำหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดำเนินงานทีเ่กีย่วข้องกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุง่เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็น
การประกนัคุณภาพบัณฑติที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ต่างๆ ได้ เชื่อมัน่ถึงคุณภาพของบัณฑิตทีผ่ลิตออกมาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ บัณฑิตทีจ่บ
การศึกษามีงานทำทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยจะทำการสำรวจถึงจำนวนร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  นอกจากนีใ้นทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทำการประเมิน
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้าน ทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป  
 

ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 
3. นิสิต 
  3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ มี 
มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจน
ใน มคอ. 2 คือ 
  1. กำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร 
  2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
   ⚫  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิต
ร่วมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือให้นิสิต
ใหม่ของหลักสูตรได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะนำแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับแผนการเรียน และข้อกำหนดต่างๆ  
 
 3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
  การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิต ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิต และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้นัดหมายได้หลายช่องทางเพ่ือการปรึกษา 
หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้าของนิสิตโดยใช้รูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย์ พ่ีเลี้ยง ระบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน เพ่ือนตามเพ่ือนภายในรุ่นของนิสิตเอง ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงนิสิต เป็นการกระตุ้นให้นิสิต
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ดำเนินการตามขั้นการศึกษาท่ีหลักสูตรได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาได้ตามขั้นตอนและก้าวหน้าไปพร้อม
กัน 
   3.3 มีกระบวนการหรือการดำเนินงานของหลักสูตร 

• การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการคงอยู่ของ

นิสิต และการสำเร็จการศึกษา อย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

• ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  
  หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นประจำ

ทุกปี เช่น การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของนิสิต เพื่อนำมาพัฒนาและ
ควบคุมการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต ดังนี้  
  1. ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา  
  2. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข หากข้อร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องระดับภาควิชาและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดำเนินการมอบหมายให้ประธานหลักสูตรนำ
ข้อร้องเรียนดังกล่าว ดำเนินการโดยนำเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะต่อไป  
 3. มีการติดตามข้อร้องเรียน เพ่ือรับฟังความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 
4. อาจารย์ 

4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ และมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส 

 เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เป็นหลักสูตรกลางของคณะ ดังนั้นการรับ
อาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา ซึ่งภายใต้การบริหารของหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ
ของหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการวิเคราะห์อัตรากำลังประกอบการคัดเลือก
บุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตร ซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอน ดังนี้ 
  1. หลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังและส่งเรื่องขออัตรากำลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ  
  2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาของคณะ เพ่ือ
พิจารณาสาขา ที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของ
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ผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หลักสูตร  
  3. อาจารย์ใหม่จะได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอน ด้านการทำงานในองค์กร และด้านอ่ืน ๆ ตาม
ภารกิจของหลักสูตร นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้
และฝึกทักษาะการสอน อีกท้ังยะงทำให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันระหว่างคณะ อาจารย์ใหม่จะได้รับ
มอบหมายให้เข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  4. มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิอดชอบหลักสูตรโดยผ่านการเสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจำ
คณะ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ แล้วแจ้งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือรับทราบต่อไป 
 
  4.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ในหลักสูตร 
          อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนที่มา
จากการรับสมัคร การคัดกรองตามขั้นตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

• ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจำทุกปี มีการควบคุม กำกับ 

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ 
 3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
โดยติดตามผลการพัฒนา และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
  หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพ่ือกำหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และโครงร่างของหลักสูตร 
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนำข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณา learning outcome กำหนด
รายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 
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  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจาณามาตรฐานการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการ
เรียนร่วมกัน 
  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) /ผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมเป็นกรรมการ
เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทำหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต 
  5. เสนอความเห็นชอบตามลำดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร 
  6. นำหลักสูตรไปดำเนินการและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 – 6) 
  7. สรุปผลการดำเนินการประจำปี (มคอ.7) 
  8. มีการนำผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
  9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทำร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต    
  2. มีการประชุมคณาจารย์เพ่ือพิจารณากำหนดผู้สอน ตามความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ
ประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูล เพ่ือนำเข้าประชุมหลักสูตรโดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดทำ มอค.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา    
  4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน  
  5. หลังปิดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์   
  6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันกำหนด
แนวทางในการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

5.3   มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

• การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งคำอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่
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ละรายวิชานำไปเป็นข้อมูลสำหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมทั้งกำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้   

  2. มหาวิทยาลัยมีกลไกกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องตามคำอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
  4. หลังจากครบกำหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งต่อหลักสูตร

เพ่ือดำเนินการปิดรายวิชา หากไม่นิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการกำกับติดตาม มคอ.5/ 
มคอ.6 

  5. กำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต ให้ผู้สอนนำเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

• การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
1. หลักสูตรมีการกำหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ.2 

  2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ำหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
ใน มอค.2 มีการกำหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

  3. อาจารย์ผู้สอนร่วมพิจารณาข้อสอบและนำมาปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้แล้วเสนอหลักสูตรและคณะ 

  4. หลักสูตรกำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการทำแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูและการพิจารณา 
ตัดสินผลการเรียนร่วมกันในที่ประชุมหลักสูตร 

  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกำหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน และผลการประเมิน เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

• การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
 1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
 3. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการแก้ไขเกรดของนิสิต  
 4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วนำเข้าที่

ประชุม กรรมการประจำคณะเห็นชอบก่อนมีการแก้ไขเกรด  
 5. หลักสูตรนำข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทำ มคอ.7 
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5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้นิสิตมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาได้จริง  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบ
การศึกษา  
 

5.5 มีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

• การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)  

  1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา  

  2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกำหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ 
กำกับให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.5/มคอ.6  

  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือ พิจารณาดูความสอดคล้องตามคำอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  

  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร  

  5. เสนอที่ประชุมหลักสูตรพิจารณาเพ่ือนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดำเนินงาน
ต่อไป 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  6.1 มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 

มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา /คณะ/สถาบันโดย การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเสนอของบประมาณ
ประจำปี ดังนี้  

1. สำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังภาควิชา เพ่ือ
รวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา  
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4. ภาควิชาดำเนินการจัดทำร่างคำของบประมาณประจำปีส่งไปยังคณะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
การปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพือ่ร่วมพิจารณาการจัดลำดับความจำเป็นในการดำเนินการเสนอของบประมาณสำหรับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  

 
6.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชา /หลักสูตร ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องอย่างเพียงพอเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  
 

6.3 มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 มีการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
นำเสนอทีป่ระชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถดำเนินการได้จะ
ประสานงานต่อไปยังคณะและติดตามผลการดำเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 
แบบ 1.1 และ 2.1 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ำหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ/การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให้ดำเนินการ 

x x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของ
หลักสตูรหรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารย์ประจำทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10) บุคลการสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสติ 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผดิชอบของส่วนงาน
ต้นสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพการบริหาร
หลักสตูรโดยรวมร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x* x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

x* x* x* x* x 

* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
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แบบ 2.2 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 

x x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ำหนดใน มคอ .
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ/การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปีท่ี
แล้ว ซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให้ดำเนนิการ 

x x x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของ
หลักสตูรหรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x x 

9) อาจารย์ประจำทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ 

x x x x x x 

10) บุคลการสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นิสิต (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส่วนงานต้นสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

x x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพการบริหาร
หลักสตูรโดยรวมร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x* x* x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

x* x* x* x* x* x 

* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
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หมวดที่ 8   กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากผลคะแนนในรายวิชา ผลการทำโครงการ และกิจกรรม

เชิงวิชาการอ่ืน ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา  
-  การพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน   

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซ่ึงรวมเอาการ

ประเมินด้านทักษะกลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อการสอนไว้ด้วย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม พิจารณาจากการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียน จำนวนผลงานวิจัย/งาน

วิชาการท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบกับผลการสำรวจความคิดเห็นต่อ
ภาพรวมของหลักสูตรจากผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให้
ดำเนินการ ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

 
4. กระบวนการการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
 จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 
หากพบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะดำเนินการทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 


