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 รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา 
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
  รหัสหลักสูตร  25540021103049 
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  
           ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Parks, Recreation, and Tourism 
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
           ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
           ชื่อย่อ  ปร.ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
           ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Parks, Recreation, and Tourism) 
           ชื่อย่อ  Ph.D. (Parks, Recreation, and Tourism) 
 

3. วิชาเอก  
           ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ    
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
           5.2   ภาษาที่ใช้    
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
           5.3   การรับเข้าศึกษา     

รับทั้งนิสิตไทยและและนิสิตต่างชาติ 
 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

               5. 5    การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร         
          สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว 
 - เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 
 - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2554 
 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบของหลักสูตร 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 28 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 
5/2559 เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
          (1) อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วนศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เป็นต้น 
  (2) นักวิจัย 
          (3) นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการนันทนาการและการท่องเที่ยว และนักวิชาการ
อิสระ หรือ ชื่อต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   
  (4)  ประกอบอาชีพอิสระ/นักธุรกิจ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
(ทุกระดับ) 

ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ทุกระดับ) 

1. นางสาวดรรชนี เอมพันธ์ุ       
3 1012 02577 32 0   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (วนศาสตร์)  
เกียรตินยิม  
M.S. (Forest Resources) 
 
Ph.D. (Forest Resources) 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
2524  
University of Washington, 
U.S.A., 2527 
University of Washington, 
U.S.A., 2535 

2. นางนภวรรณ ฐานะกาญจน์ 
พงษ์เขียว    
5 1206 00009 63 7 

รองศาสตราจารย ์ ศษ.บ. (จิตวิทยา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
Ph.D. (Recreation 
Resources) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2525  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
2532 
Colorado State 
University, U.S.A., 2539 

3. นางสาวแสงสรรค์ ภมูิสถาน  
3 5212 00009 43 6  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (วนศาสตร์) 
 
วท.ม. (อุทยานและ
นันทนาการ) 
Ph.D. (Recreation, Parks  
and Tourism Sciences)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
2544
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
2546  
Texas A&M University, 
U.S.A., 2553 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
           ภาคทฤษฎีจัดการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของการศึกษาดูงาน 
และการวิจัย ด าเนินการทั้งในพ้ืนที่คุ้มครอง พื้นที่ธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบพ้ืนที่คุ้มครอง และในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
         (1)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ธรรมชาติภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
ลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ รัฐบาลใช้การประกาศจัดตั้งพ้ืนที่คุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม 
ปัจจุบันพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวมกันเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 20 ของเนื้อที่ประเทศ 
โดยรวมเอาระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส าคัญท่ีเหลืออยู่ของประเทศไว้เกือบทั้งหมด ในการปรับปรุงหลักสูตร 
จ าเป็นต้องน าสถานการณ์ของพ้ืนที่คุ้มครองในประเทศ รวมไปถึงต่างประเทศมาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ระดับสูง ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลสูงสุด 
 (2)  การใช้พื้นท่ีธรรมชาติเพ่ือการประกอบกิจกรรมนันทนาการมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเกือบ
สองทศวรรษ ปัจจุบันผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเพ่ือนันทนาการมีจ านวนสูงกว่า 12 ล้านคนต่อปี และผลกระทบ
จากกิจกรรมนันทนาการต่อพื้นที่ธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น กับท้ังมีความหลากหลายในรูปแบบ การปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยระดับสูงด้านพฤติกรรมในแหล่งนันทนาการและผลกระทบ
ทางนันทนาการเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านนันทนาการในพื้นท่ีธรรมชาติดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 (3)  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี การพัฒนา            
การท่องเที่ยวรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับฐานทรัพยากรภายในประเทศและพลวัตของการท่องเที่ยวในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเป็นสิ่งจ าเป็น ในการปรับปรุงหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมรายวิชา 
เกี่ยวกับผลกระทบการท่องเที่ยว และปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในระดับสูง เพ่ือ               
เสริมเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศ ภูมิภาค และโลก  
 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 (1)  ปัจจุบันคนในสังคมไทยให้ความส าคัญกับการพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการและการท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยเฉพาะนันทนาการและการท่องเที่ยวที่อาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบหลัก
ต่อสังคมในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อชี้น าสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและจัดการที่เหมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว 

(2)  มีหน่วยงานในระดับกระทรวงถึง 2 กระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการอุทยาน หรือพ้ืนที่ 
คุ้มครองประเภทต่าง ๆ และงานด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในระดับสูง 

(3) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศหลายสถาบันจัดหลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
และด้านการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรีและโท กับมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ใน       
บางสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศไทยที่เฉพาะเจาะจงด้านอุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครอง และครอบคลุมไปถึงเรื่อง               
ของนันทนาการและการท่องเที่ยวมีเฉพาะที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น                 
จึงจ าเป็นที่จะต้องเปิดท าการสอนในหลักสูตรนี้ต่อไปโดยมีการพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง  
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
      ของสถาบัน 
          12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
            การพัฒนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิชาการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระต่าง ๆ ให้มีความรู้ในระดับสูงด้านอุทยาน นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบพ้ืนที่
คุ้มครอง นันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
พัฒนางานวิจัยในระดับสูงในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวที่มีความทัดเทียมความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใน
ระดับสากล ได้อย่างอิสระ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
            คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทยทีจ่ัดการ 
เรียนการสอนด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยเปิดท าการสอนมาเป็นเวลา 76 ปี ในระดับ
ปริญญาตรี สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวเป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวนศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยานและนันทนาการ              
เปิดสอนในคณะวนศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ยังท าวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอุทยาน นันทนาการ และ การ
ท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับว่าเป็น
สถาบันที่เป็นผู้น าวิชาการในด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย ด้วย              
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ความเป็นมาของพันธะกิจด้านวิชาการท่ีต่อเนื่องมายาวนานของคณะวนศาสตร์ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่กล่าวถึงใน 11.1 และ 11.2 จึงเป็นเหตุผลที่คณะวนศาสตร์จะด าเนินพันธะกิจต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ระดับสูงด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป ภายใต้หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชา
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทีจ่ะท าการปรับปรุงนี้ 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
        13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น    
  ไม่มี 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชาอื่น     
   ไม่มี 
13.3   การบริหารจัดการ   

             ไม่มี 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญา 
การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ยึดถือ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญ
งอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง สืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ  

 
 
1.2 ความส าคัญ  
พ้ืนที่คุ้มครองเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ และนันทนาการ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องมาเกือบสองทศวรรษ การพัฒนาองค์
ความรู้ในระดับสูงเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องจึงมีความส าคัญ กอปรกับยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนภายในประเทศที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านการจัดการอุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครองโดยตรงและมีความ
เชื่อมโยงกับเรื่องของนันทนาการและการท่องเที่ยว ในขณะที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าสถาบันการศึกษาชั้นน าด้าน
วนศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่แบบด้านการจัดการ
อุทยานในระดับโลก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านนี้มาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ในปี พ.ศ. 2554 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รับอนุมัติ ให้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาอุทยาน 
นันทนาการ และ การท่องเที่ยวขึ้น โดยหลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทีเ่น้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง นันทนาการ และการท่องเที่ยว กับศาสตร์อ่ืนๆ 
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างต่อเนื่อง คณะวนศาสตร์จึงขอท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยยังคง
เป้าหมายและจุดเน้นเดิม 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ในระดับสูงในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว และมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก 

(2) เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลงานวิชาการในระดับสูงที่ทัดเทียมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีสากล ในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 (3) เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะให้มี
การศึกษาในระดับสูงสุดภายในประเทศ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
          ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ทุก 5 ปี โดยมีแผนพัฒนาปรับปรุงดังนี้ 
 

การพัฒนา /การเปลีย่นแปลง  กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งช้ี  
1. การยกระดับคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร           
ให้มีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมต่อการ
ผลิตดุษฎีบณัฑิตที่พึงประสงค ์

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐาน 

3. จัดหาปัจจยัเกื้อหนุนให้เพียงพอตอ่
การผลิตดุษฎีบัณฑิต 

4. พัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับการผลิตดุษฎีบัณฑิต
ที่พึงประสงค ์

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทัง้
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

3. มีกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

4. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรท าการวิจยั
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5. มีการน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

6. ร้อยละของผลงานวิจัยอันเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

2. การพัฒนาขีดความสามารถ             
ของประเทศโดยใช้ความรู ้           
เป็นฐาน 

1. การประยุกต์และถ่ายทอดองค์
ความรู้และผลงานวิจัยด้านอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเพือ่
เสรมิสร้างศักยภาพของชุมชน และ
ประเทศชาต ิ

2. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อบูรณาการ
ความรู้และวิชาการทางด้าน

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
ได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชน 

2. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และ/หรือเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มสี่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการแก่
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การพัฒนา /การเปลีย่นแปลง  กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งช้ี  
อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว 

สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการ

วิชาการและความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศ 

3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ 

1. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้
เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
ระบบพ้ืนท่ีคุ้มครองของประเทศ 

2. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรยีน
การสอนและการวิจยัของอาจารย์
ประจ าและนสิิต 

3. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1. จ านวนกิจกรรม /โครงการวิจยัและ
พัฒนาวิชาการเกี่ยวกับ พื้นที่

คุ้มครอง 
2. จ านวนรายวิชา/กิจกรรม/โครงการ

ที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  3.   จ านวนกิจกรรม/โครงการที ่
        ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
        อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
        ประมุข 

4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
ด้านอุทยาน นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว 

1. ผลิตงานวิจยัที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ
และองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ 

2. แสวงหางบประมาณอุดหนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 

4. ประชาสมัพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยท่ีสร้างขึ้นโดยสาขา
อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว ให้แพร่หลายในมุมกว้าง
และลึก รวมทั้งสรา้งบทบาทในการ
เป็นผู้น าและการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในงานวิชาการด้านต่างๆ ของสังคม
และประเทศ 

1. จ านวนงานวิจัยทางด้านอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. จ านวนโครงการวิจยัที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน 

4. จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ /หรือ น าไปใช้
ประโยชน์ท้ังในระดับภูมภิาค 
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

5. จ านวนอาจารย์ประจ าบคุลากร และ
นิสิตที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือ น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 
หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1 ระบบ 
   ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
         1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ไม่มี 
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          1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
            ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
          2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการ  

วัน-เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
                1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาอ่ืน ๆ ในคณะวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร เกษตรศาสตร์                
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา การท่องเที่ยว หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
       2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
       3) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
          2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
      นิสิตบางส่วนไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านอุทยาน และมีพ้ืนฐานด้านสถิติเพ่ือการวิจัยไม่เพียงพอ   
          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมในขั้นตอนของการรับเข้าศึกษา 
          2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 แบบ 2.1 

 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบการศึกษา 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 

5 
5 
5 
5 
5 

- 
5 
5 
5 
5 

- 
- 
5 
5 
5 

5 
10 
15 
15 
15 

คาดว่าจะมีผูส้ าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร               
ปีละ 5 คนเริ่มจบ พ.ศ. 2562  

        

2.6 งบประมาณตามแผน  
      2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (รับนิสิตปีละ 5 คน หน่วย: บาท)  
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 216,500 433,000 649,500 649,500 649,500 
รวมรายรับทั้งสิ้น 216,500 433,000 649,500 649,500 649,500 

  
      2.6.2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)  
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบด าเนินงาน 683,000 1,366,000 2,049,000 2,049,000 2,049,000 
2. งบอุดหนุน 296,000 592,000 888,000 888,000 888,000 
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3. รายจ่ายอื่น 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 989,000 1,978,000 2,967,000 2,967,000 2,967,000 
 

 2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 197,800 197,800 197,800 197,800 197,800 

 
          2.7 ระบบการศึกษา 
          แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
          2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร แบบ 2.1 
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

              ก.  วิชาเอก                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                                              - สัมมนา                                               4 หน่วยกิต 
                           - วิชาเอกบังคับ                  3 หน่วยกิต 
                           - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                 5 หน่วยกิต 
              ข.  วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา   
                     ก . รายวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
            - สัมมนา       4  หน่วยกิต 
        01308697 สัมมนา            1,1,1,1  
              (Seminar) 
                         - วิชาเอกบังคับ     3 หน่วยกิต  
        01308691** เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน     3(2-3-6) 

                                                          นันทนาการและการท่องเที่ยว 
                          (Advanced Research Techniques  

in Parks, Recreation, and Tourism)  
               - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
                          ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้  

      01308611 มนุษยมิติขั้นสูงส าหรับอุทยานและ     2(2-0-4) 
     พ้ืนที่นันทนาการ  

              (Advanced Human Dimension  
for Parks and Recreation Areas) 

01308621 การวิเคราะห์ระบบพ้ืนที่คุ้มครอง     2(2-0-4) 
                   (Protected Area System Analysis)  
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01308631   ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทาง  2(2-0-4) 
                              ธรรมชาติ 

(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  3(3-0-6) 

                              นันทนาการและการท่องเที่ยว 
          (Advanced Analysis in Parks,  

Recreation, and Tourism)  
01308696    เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ 1-3  

และการท่องเที่ยว 
     (Selected Topics in Parks,  

Recreation, and Tourism) 
  ข. วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

    01308699    วิทยานิพนธ์    1-36 
      (Thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
*  วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (01)   หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 (308)  หมายถึง สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง  ระดับชั้นปี  
เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังนี้  

       1           หมายถึง     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
    อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

        2  หมายถึง    กลุ่มวิชาด้านอุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครอง 
        3  หมายถึง     กลุ่มวิชาด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 
        9  หมายถึง     กลุ่มวิชาการวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และ 
          วิทยานิพนธ์ 
  เลขล าดับที่ 8  หมายถึง     ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
                ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่   จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01308691   เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  3(2-3-6) 
       วิชาเอกเลือก       2( -  - ) 
        รวม   5(4-3-10) 
           ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01308697   สัมมนา        1 
01308699   วิทยานิพนธ์        3    
       วิชาเอกเลือก       3( -  - )  
        รวม           7( -  - )  
               ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01308697   สัมมนา         1 
01308699   วิทยานิพนธ์        6 
        รวม            7 
       ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)          
01308699   วิทยานิพนธ์        9 
        รวม           9  
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    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01308697   สัมมนา         1 
01308699   วิทยานิพนธ์        9 
        รวม          10  
        ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01308697   สัมมนา        1 
01308699   วิทยานิพนธ์        9 
        รวม          10   
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
01308611 มนุษยมิติขั้นสูงส าหรับอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ    2(2-0-4)
  (Advanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas) 

แนวคิดสากลเกี่ยวกับมนุษยมิติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะและ
พฤติกรรมของผู้ใช้อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ ทฤษฎีด้านมนุษยมิติส าหรับผู้ใช้อุทยานและ
พ้ืนที่นันทนาการ การออกแบบกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเครื่องมือด้านมนุษยมิติในการวิจัย
ทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว งานวิจัยขั้นสูงด้านมนุษยมิติในการจัดการอุทยาน
และพ้ืนที่นันทนาการ   

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 แนวคิดและหลักการสากลในการจัดการพ้ืนที่
คุ้มครอง แนวทางและเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบพ้ืนที่คุ้มครองในระดับโลกและประเทศ 
เพ่ือประสิทธิผลการจัดการ การประยุกต์แนวทางและเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบพ้ืนที่
คุ้มครอง มีการศึกษานอกสถานที่ 

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.  

 
01308631 ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     2(2-0-4) 
  (Nature Tourism System and Dynamic) 

พัฒนาการ โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ           
พลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การวัด การคาดการณ์แนวโน้ม และการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การวิจัยขั้นสูงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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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) 

แบบจ าลองความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว เพ่ือ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมส าหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน นวัตกรรมแนวคิดส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการ 
พัฒนาและกรณีตัวอย่างการด าเนินการที่ดีของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการศึกษา
นอกสถานที่ การจัดท ารายงานและน าเสนอผลงานต่อชุมชน 
 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 ประเภทและลักษณะเฉพาะ             
ของผลกระทบทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางการท่องเที่ยว  

            การประเมิน ติดตามตรวจสอบและวางแผนการจัดการผลกระทบทางการท่องเที่ยว ประเด็น 
            เกี่ยวกับผลกระทบทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
*  วิชาใหม่ 
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01308691** เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว           3(2-3-6) 
  (Advanced Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism) 

ลักษณะงานวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว การออกแบบ
งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ การจัดท าโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล  
การสรุปและการอภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

   Characteristics of advanced research in parks, recreation, and tourism. 
Designing quantitative and qualitative research. Preparation of research proposal. 
Information technology and computer application for data procession and 
retrievals. Data analysis and research conclusion and discussion. Journal article 
writing and publication.   

01308693** การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 (Advanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism) 
  เทคนิคการวิเคราะห์ด้านนิเวศวิทยาส าหรับการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง เทคนิคการ

วิเคราะห์พหุตัวแปรในงานวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เทคนิคการวิเคราะห์ 
 โมเดลสมการโครงสร้าง 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 หัวข้อ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Selected topics in parks, recreation, and tourism at the doctoral degree 
level. Topics are subject to change each semester. 

01308697 สัมมนา          1
  (Seminar) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ ทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
ในระดับปริญญาเอก 

Presentation and discussion on interesting topics in parks, recreation, and 
tourism at the doctoral degree level. 

 
 
 
 

------------------------ 
**  วิชาปรับปรุง 
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01308699 วิทยานิพนธ์         1-36 
  (Thesis) 
   วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
   Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1. นายกาญจน์เขจร  ชูชีพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2527 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532 
Dr.rer.nat. (Remote Sensing) 
Technical University Berlin, 
Germany, 2540 
3 1019 00161 07 2 
 

งานวิจัย 
1. การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง

ทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่าย
จากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบ
ออร์โธขององค์การนาซ่าในพ้ืนท่ีเขต
เมือง, 2555 

2.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าฝนและพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่อศักยภาพการให้น้ าท่าของลุ่มน้ างึม
ตอนบน สปป. ลาว, 2556 

3. การประเมินการสูญเสียการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพ้ืนดินของไมต้้นในป่า
พรุควนเคร็งหลังจากเกิดไฟป่าอยา่ง
รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2555 ด้วยข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม, 2557 

4. แผนการส ารวจป่าที่เหมาะสมตอ่การ
ประมาณหามวลชีวภาพเชิงพื้นที่ดว้ย
ระบบภมูิสารสนเทศในเขตลุ่มน้ าห้วย
เอี่ยน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง, 
2557 

96601308  
01308699 

01308696 
01308699 

2. นายณัฏฐ พิชกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2527 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2531 
Ph.D. (Landscape Architecture), 
Chiba University, Japan, 2538  
3 1005 02770 22 1 

งานวิจัย 
1.  ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่เพ่ือการ 
    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน 
    สถานศึกษา: กรณีศึกษา 
    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม, 2556 
2. การศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
    ส าหรับการออกแบบสวนสมุนไพร 
    อย่างครบวงจร, 2557 
3.  การเจริญเติบโตของไม้คลุมดิน 5  
    ชนิดส าหรับสวนแนวตั้ง, 2557 
4.  การให้ปุ๋ยที่มผีลต่อการเจรญิเติบโต 
    ของผักบางชนิดบนระบบสวนแนวตั้ง, 
    2558 

96601308  
01308699 

96601308  
01308699 

3. นางสาวดรรชนี เอมพันธ์ุ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยม, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2524 

งานวิจัย 
1    การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ,์ 
2555. 

01308632 
01308696 
01308697 
01308699 

01308632 
01308696 
01308697 
01308699 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

M.S. (Forest Resources), 
University of Washington, U.S.A., 
2527 
Ph.D. (Forest Resources), 
University of Washington, U.S.A.,  
2535 
3 1012 02577 32 0 

2.   การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากยานพาหนะที่ใช้ในการ
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ                   
ดอยอินทนนท์, 2555 

3.   การประยุกต์ช่วงช้ันโอกาสดา้น
นันทนาการในการจัดการพื้นท่ี               
กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ                 
แก่งกระจาน, 2555 

4.   ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าชายเลน
ต่อการด ารงชีวิต, 2556  

5.   ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมในการด าน้ าลึกในแนว
ปะการัง, 2556  

6.   ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมในการด าน้ าลึกในแนว
ปะการังที่มีลักษณะภูมิศาสตร์
แตกต่างกัน, 2556  

7.   การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมาย
ในเส้นทางจักรยานพ้ืนท่ีบางกระเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ, 2557 

8.   Does coral bleaching impact 
tourists’ revisitation? A case of 
Mu Ko Surin Marine National 
Park, Thailand, 2556  

4. นายถวัลย์ เนียมทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินยิมอันดบั
หนึ่ง                    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2527 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2530 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2536 
บธ .ม. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
ปร.ด. )ประชากรและการพัฒนา (
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2549 
3 1006 00101 39 1 

งานวิจัย 
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานในบริษัทผลิตวสัดุก่อสร้าง
แห่งหนึ่ง, 2555 

2. การรับรูคุ้ณคา่ของตนเองในการจา้ง
งาน ความไว้วางใจภายในองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง
องค์การของพนักงานบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายรถยนต์ โตโยต้าแห่งหนึ่ง, 
2555 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตังิาน
ของพนักงานรายเดือนบริษัท
เครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี, 
2556 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

01308611 
96601308  

01308699 

01308611 
96601308  

01308699 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=107427
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=107427
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=107427
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=107427
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=130436
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานระดับปฏิบตัิการของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 
2556 

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานฝ่ายบ ารุงรักษาใน
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง, 2557 

6. อิทธิพลของคุณลักษณะงาน การ
สนับสนุนทางสังคม และการถ่ายทอด
ทางสังคมขององค์การที่มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด                
นนทบุรี, 2557 

5 นายนริศ ภูมภิาคพันธ ์
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2531 
วท.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540 
3 1024 00555 57 9 
 

งานวิจัย 
1. ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่

เหมาะสมของหมาใน (Cuon 
alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยาน
แห่งชาติทับลาน, 2555 

2. การติดตามหลังการปล่อยเนื้อทราย 
ละมั่ง และกวางป่าในเขตรักษาพนัธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ, 2556 

3. การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเวยีงลอ จังหวัดพะเยา, 2556 

4.  นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) 
และเนื้อทราย (Axis porcinus)                  
ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า
เวียงลอ จังหวัดพะเยา, 2557 

5. A Spotted Linsang Prionodon 
pardicolor observation from 
eastern Thailand, 2555 

6. Using species distribution 
modeling to set management 
priorities for mammals in 
northern Thailand, 2555 

96601308  
01308699 

96601308  
01308699 

6. นายนันทชัย  พงศ์พัฒนานุรักษ ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2536 
วท.ม. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 

งานวิจัย 
1. การประเมินศักยภาพเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาตริะยะไกลในอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, 2555 

2. การจัดล าดับความส าคญัของกลุ่มป่า
ทางบกในประเทศไทยโดยใช้ดัชนี   

01308693 
96601308  

01308699 

01308693 
96601308  

01308699 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=130436
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=130436
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=130436
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=130436
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

Ph.D. (Forest Science) 
Colorado State University, U.S.A., 
2550 
3 1012 01683 68 1 
 

ภูมิภาพ, 2557 
3. แบบจ าลองพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของ

วัวแดงในสภาพปัจจุบันและภายใต้
การคาดการณเ์ปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย, 2557 

4. Local spatial structure of forest 
biomass and its consequences 
for remote sensing of carbon 
stocks, 2557 

7. นางนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว * 
รองศาสตราจารย ์
ศษ.บ. (จิตวิทยา),  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2525 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2532 
Ph.D. (Recreation Resources), 
Colorado State University, U.S.A., 
2539 
5 1206 00009 63 7 

งานวิจัย 
1. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ,์ 
2555 

2. พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบเขต
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด, 
2555 

3. รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรม
ด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาต,ิ 2555 

4. การรับรูส้ภาพแวดล้อมด้านเสียงใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ,่ 2555 

5. ผลกระทบจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภยัโดยใช้
รถยนต์ขับเคลื่อนสีล่้อต่อระบบ
นิเวศของเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่ง
ใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก, 2556 

6. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว            
เชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติ              
ปางสีดา, 2556 

7. ความเหมาะสมและการใช้
ประโยชน์ป้ายสื่อความหมายใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ,่ 2556 

8. ผลกระทบทางนันทนาการด้าน               
ชีวกายภาพบางประการและระดับ
การเปลีย่นแปลงท่ียอมรับได:้ 
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ                
แก่งกระจาน, 2556 

9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ควบคุมไฟป่าพื้นที่สวนปา่แม่ตื่น 
ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก, 2556 

01308611 
01308691 
01308693 
01308696 
01308699 

01308611 
01308691 
01308693 
01308696 
01308699 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

10. ผลกระทบทางชีวกายภาพบาง
ประการจากกิจกรรมเดินป่า
ระยะไกลในอุทยานแห่งชาตเิขาสก, 
2557 

11. จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมของ
มัคคุเทศก์น าเที่ยว: กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดา
มันใต้, 2558 

12. ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีคุ้มครอง, 
2558 

13. พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มาเยือน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ,่ 2558 

14. พฤติกรรมที่เกีย่วข้องกับสัตว์ป่าของ
ผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาต,ิ 2559 

8. นายยงยุทธ  ไตรสุรตัน ์
ศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528 
M.Sc. (Natural Resources 
Development and Management) 
Asian Institute of Technology, 
2533 
D.Tech.Sc. (Natural Resources 
Conservation) 
Asian Institute of Technology, 
2540 
3 9299 00269 86 8 
 

งานวิจัย 
1.  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ

มาตรการจ ากัดเวลาท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, 2555 

2.  การกระจายของนกปากห่างใน
ประเทศไทย, 2556 

3.  การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าบุ่ง
ป่าทาม ในลุ่มน้ ามลู, 2556 

4.  Using species distribution 
modeling to set management 
priorities for mammals in 
northern Thailand, 2555 

5. Assessing distribution and status 
of hornbill species in Thailand, 
2556 

6. Predicting land-use and land-
cover patterns driven by 
different scenarios in the 
emerald triangle protected 
forests complex, 2557 

7. MODIS: An alternative for 
updating land use and land 
cover in large river basin, 2557 

8. Predictive distribution 
modelling for rufous-necked 

01308621 
96601308  

01308699 

01308621 
96601308  

01308699 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

hornbill Aceros nipalensis 
(Hodgson, 1829) in the core 
area of the Western Forest 
Complex, Thailand, 2557 

9. Calibration of hydrological 
streamflow modeling using 
MODIS, 2558 

9. นายวันชัย  อรุณประภารัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2526 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2531 
D.Agr. (Forest and Wood Science) 
Tokyo University of Agriculture 
and Technology, Japan, 2540 
3 6204 00243 93 7 
 

งานวิจัย 
1.  แผนการอนุรักษ์ และแกไ้ขปญัหา

ช้างในประเทศไทย, 2556 
2.  การวิเคราะหด์ัชนีพืชพรรณเพือ่

จ าแนกชนิดป่าไม้ของประเทศไทย, 
2559 

3. MODIS: An alternative for 
updating land use and land 
cover in large river basin, 2557 

4.  Effect of land use on water 
quality: A case study in Trang 
Watershed, 2558 

01308696 
01308699 

01308696 
01308699 

10. นายวิจักขณ์  ฉิมโฉม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526 
M.Sc. (Environmental Science) 
University of Aberdeen, England 
(United Kingdom), 2539 
Ph.D. (Wildlife Science)  
University of Tennessee, U.S.A.,  
2547 
3 1018 01367 40 3 

งานวิจัย 
1.  ชนิดอาหารของหมีควาย (Ursus 

thibetanus) ในเขตรักษาพันธุ์สตัว์
ป่าห้วยขาแข้งโดยการวิเคราะห์               
กองมูล, 2556 

2.  An assessment of the 
distribution and conservation 
status of hornbill species in 
Thailand, 2556 

3.  Behavioral and social structure 
effects on seed dispersal 
curves of a forest-interior 
bulbul (Pycnonotidae) in a 
Tropical Evergreen Forest, 2557 

4.  Ecological factors that 
influence sambar (Rusa 
unicolor) distribution and 
abundance in western 
Thailand: implications for tiger 
conservation, 2557 

01308696 
01308699 

01308696 
01308699 

11. นายวิชา นิยม 
รองศาสตราจารย ์

งานวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

01308696 
01308699 

01308696 
01308699 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

วท.บ. (วนศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2521 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2523 
Ph.D. (Forest Resource 
Management), 
University of the Philippines at 
Los Banos, Philippines, 2532 
3 1005 02402 66 4 

ป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีโครงการ
พัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุ
ในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบล 
สวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2555 

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าฝนและพื้นท่ีการใช้ประโยชน์
ที่ดินต่อศักยภาพการให้น้ าท่าของ
ลุ่มน้ างึมตอนบน สปป. ลาว, 2556 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวาง
แผนการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า
ตอนบน อ าเภอหินเหิบ จังหวดั 
เวียงจันทร์ สปป. ลาว, 2556 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน้ าของประชาชนในพ้ืนท่ี
ต้นน้ าลุ่มแม่น้ าเมืองตราด: 
กรณีศึกษา ต าบลบ่อพลอย อ าเภอ
บ่อไร่ จังหวัดตราด, 2557 

5. ความพึงพอใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนภารกจิ
ด้านน้ าบาดาล: กรณีศึกษาจังหวัด
นครราชสมีา, 2557  

  

12. นางสาวแสงสรรค์ ภมูิสถาน * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. )วนศาสตร์( , 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544 
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 
Ph.D. (Recreation, Park and 
Tourism Sciences), Texas A&M 
University, U.S.A., 2553 
3 5212 00009 43 6 

งานวิจัย 
1. การออกแบบโปรแกรมการสื่อ

ความหมายธรรมชาติบรเิวณ
เส้นทางเดินป่าระยะไกลในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง, 2557 

2. ชนิดและจ านวนช้ินขยะในบริเวณ
หาดโละดาลัม เกาะพีพีดอน, 2558 

3. Environmental impact 
perception of users, Khao Yai 
National Park, 2555  

4. Comparing park officials’ and 
visitors’ impact acceptability 
in Khao Yai National Park, 
2555 

5. Environmental value 
orientation and 
environmental impact 
perception of visitors                

01308631 
01308633 
01308693 
01308696 
01308699 

01308631 
01308633 
01308693 
01308696 
01308699 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

to Khao Yai National Park, 
2556 

6. Tourism impact perception of 
visitors to Thai Samakkee 
Subdistrict, Nakorn 
Ratchasima Province, 2558 

7. Environmental awareness of 
visitors to Erawan National 
Park, 2558 

8. Exploring influential 
determinants of travel app 
adoption, 2558 

13. นายอนรรฆ  พัฒนวิบูลย ์
อาจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2528 
M.S. (Wildlife Science), 
Oregon State University, U.S.A., 
2536 
Ph.D. (Geography),  
University of Victoria, Canada, 
2540 
3 1009 01559 51 6 

งานวิจัย 
1.   Colonization of tree species 

along an interior-exterior 
gradient across the forest edge 
in a tropical montane forest, 
northwest Thailand, 2555 

2.   Assessing distribution and 
status of hornbill species in 
Thailand, 2556 

3.   Non-Panthera cat records 
from big cat monitoring in 
Huai Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuary, 2557 

4.   Predictive distribution 
modeling of Rufous-necked 
hornbill (Aceros nipalensis 
[Hodgson, 1829]) in the core 
area of the Western Forest 
Complex, Thailand, 

     2557 

01308621 
01308693 
01308696 
01308699 

01308621 
01308693 
01308696 
01308699 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
  ไม่มี 
 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

           ไม่มี 
         4.2 ช่วงเวลา 
          ไม่มี 
          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
          ไม่มี  
  
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
        5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
           หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องท าการวิจัยในระดับสูงหรือการวิจัยระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเป็น
วิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการวิจัยที่เป็นแก่นใน

สาขาวิชา สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเพ่ือออกแบบและท า
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และดุษฎีบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่          

5.3  ช่วงเวลา  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 
5.4  จ านวนหน่วยกิต  

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
 ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตร สาระหลักของรายวิชาต่าง ๆ และแนวปฏิบัติ ให้กับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก และด าเนินการ
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวให้กับนิสิตเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ
เรียนและการวิจัยของนิสิตอย่างต่อเนื่อง  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลงานวิจัยของนิสิตประกอบด้วยการด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
(1)  ให้นิสิตน าเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของ             

คณะวนศาสตร์ ร่วมกับนิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร์ คณาจารย์ และผู้สนใจ รวม 4 ครั้ง    
 (2)  ให้นิสิตสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) รวมการสอบปากเปล่าโครงการวิทยานิพนธ์ โดย         
มีตัวแทนจากคณะกรรมการการศึกษาของคณะวนศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการสอบร่วมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
 (3)  ให้นิสิตสอบปากเปล่าเพ่ือน าเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 
 (4)  ให้นิสิตด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ 
1. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านอุทยาน 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว ไดอ้ย่างอิสระ 
- สนับสนุนให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง

งานวิจัยทางด้านอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยวกับ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่สาธารณชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- สนับสนุนให้นสิิตมีการเผยแพรผ่ลงานวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 

- สนับสนุนให้นสิิตเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพือ่การพัฒนา              
องค์ความรู้ทางด้านอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว รวมถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
ให้กับนิสิต  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

     2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) มีภาวะผู้น า ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ และจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ความขัดแย้ง  และข้อบกพร่อง

ทางจรรยาบรรณ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน 
4) ตระหนักในการผลิตผลงานที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
4) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 

 2.1.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) การประเมินผลโดยนิสิตเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
2) การประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอน โดยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต 
3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

 2.2  ความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการวิจัย ทีเ่ป็นแก่น
ในสาขาวิชา 

2) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การเลือกใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาสาระ  
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2) เทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานการค้นคว้า     
     ด้วยตนเอง 

3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน และจากวิทยากรพิเศษ 
4) การถาม 
5) การตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

 2.2.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การประเมินผลจากผลงานระหว่างภาคเรียน เช่น  การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานและ

รายงานการค้นคว้า 
2) การประเมินจากการสอบข้อเขียน  

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา เพ่ือออกแบบ

และท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์จากโจทย์ที่มีความซับซ้อนในระดับต่างๆ 
2) การมอบหมายงานเพ่ือฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์และกรณีศึกษา หรือสถานการณ์ 

จ าลอง 
3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงความรู้จากวิชา

หนึ่งไปยังอีกวิชาหนึ่ง 
4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน 
2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การประเมินจากผลงานการปฏิบัติการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2) การประเมินจากการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
3) การประเมินจากรายงานการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น า มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  
2) รู้จักวางตัวและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน 

วางแผน และปรับปรุง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 
1) การมอบหมายการท างานกลุ่มย่อย การสลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
2) การแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน ใน

รายวิชาต่างๆ 
3) การสอดแทรกตัวอย่างผลกระทบของทักษะทางด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม 
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

1) นิสิตประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม โดยสรุปผลการประเมินจากเสียงส่วนใหญ่ 
2) การประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต 
3) การประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาอย่างเจาะลึกในสาขาวิชา 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า ที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) การแนะน าวิธีการจัดการข้อมูล การสื่อสาร และการน าเสนอท่ีเหมาะสม ติดตามตรวจสอบ

กระบวนการท างาน 
3) การมอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และการน าเสนอด้วยวาจา ทั้ง

แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การประเมินจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
2) การประเมินจากรูปแบบการน าเสนอผลงาน  
3) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงาน และเล่มวิทยานิพนธ์  การประเมิน

ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาจากการน าเสนอผลงาน การรายงาน การร่วมสัมมนาและอภิปรายทั้งในชั้นเรียนและ
ต่อผู้อื่น 



 มคอ. 2 

 31 

5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

01308611  มนุษยมิติขั้นสูงส าหรบัอุทยานและ
พื้นที่นันทนาการ 

  O   O O  O    O    O 

 01308621 การวิเคราะห์ระบบพ้ืนท่ีคุ้มครอง   O O  O O  O    O O  O  

01308631 ระบบและพลวัตรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

O O O   O O  O O  O O O O O O 

01308632 การท่องเที่ยวโดยชุมชน   O O   O   O   O     

01308633 การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยว       O  O    O  O O O 

01308691 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

  O O  O    O  O     O 

01308693 การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

  O O  O    O  O     O 

01308696 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว 

  O O  O    O  O     O 

01308697 สัมมนา      O            
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) ตรวจสอบจากผลคะแนนการสอบ และ/หรือ งานที่มอบหมายในแต่ละรายวิชา 
(2) จัดให้มีการสอบปากเปล่าโครงการวิทยานิพนธ์ โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการการศึกษาของคณะ

วนศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
(3) ตรวจสอบผลการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับนิสิตในทุก

สาขาวิชาของคณะวนศาสตร์     
(4) จัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)   
(5) จัดให้มีการสอบปากเปล่าเพ่ือน าเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ โดยมีตัวแทนจาก

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
(6) ตรวจสอบผลการด าเนินการให้ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตรหลังนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 (1) ประเมินจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
 (2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษา 
 (3) ประเมินจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ระบบการบริหารและ          
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน กฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3) มีการจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และการปรับตัวเองเข้าสู่การ
เป็นอาจารย์ ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเริ่มจากการสอนร่วมกัน และ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตนของอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของคณะวนศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
 (1) จัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประกอบด้วยผู้เรียนประเมินผลผู้สอน ผู้เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และผู้สอนประเมินตนเอง เพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 (2) จัดวาระการประชุมภาควิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชา  
 (3) สนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่
ทันสมัยที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 (4) สนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 
 (5) จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้กับอาจารย์ใหม่ 
 (6) สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 

(7) สนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น e-learning 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรมทางวิชาการที่เป็นสาขาเฉพาะของอาจารย์แต่ละคน 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมในโครงการพัฒนาวิชาการท่ีเหมาะสม และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านอุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยวให้กับประเทศ 
 

หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ 
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บริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็น
ผู้บริหารหลักสูตรโดยท าหน้าที ่  
   ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย  
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน แล้วน าเสนอทีป่ระชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   
   ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ. 3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพภายใต้
การก ากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจ าคณะ 
   ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ   
   ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปีสุดท้าย นายจ้างผู้ใช้
บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ   
   ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
   น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 

 
2. บัณฑิต  
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรทีก่ าหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม               
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินงานทีเ่กีย่วข้องกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุง่เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็น
การประกนัคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ต่างๆ ได้เชื่อมัน่ถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ บัณฑิตทีจ่บ
การศึกษามีงานท าทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยจะท าการส ารวจถึงจ านวนร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  นอกจากนีใ้นทุกปีการศึกษาท่ีมีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะท าการประเมิน
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ  (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป 
 

ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
3. นิสิต  
  3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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 การรับนิสิต  
  มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ มีคุณสมบัติ 
เบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ. 2 คือ 
  1. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร  
  2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิตร่วม
โครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือให้นิสิตใหม่
ของหลักสูตรได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะน าแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับแผนการเรียน และข้อก าหนดต่างๆ  
 
 3.2 มีการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิต ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิต และอาจารย์
ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้นัดหมายได้หลายช่องทางเพ่ือการปรึกษา หลักสูตร
มีระบบติดตามความก้าวหน้าของนิสิตโดยใช้รูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย์  พ่ีเลี้ยง ระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
เพ่ือนตามเพ่ือนภายในรุ่นของนิสิตเอง ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงนิสิต เป็นการกระตุ้นให้นิสิตด าเนินการตาม
ขั้นการศึกษาท่ีหลักสูตรได้จัดท าข้ึน เพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาได้ตามข้ันตอนและก้าวหน้าไปพร้อมกัน 
 
  .3 3 มีกระบวนการหรือผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการคงอยู่ของนิสิต 
และการส าเร็จการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  
  หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 
เช่น การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาและควบคุม
การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต ดังนี้  
  1. ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา  
  2. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะน าเรื่องร้องเรียน
เข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข หากข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องระดับภาควิชาและคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการมอบหมายให้ประธานหลักสูตรน า 
ข้อร้องเรียนดังกล่าว ด าเนินการโดยน าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะต่อไป  
 3. มีการติดตามข้อร้องเรียน เพ่ือรับฟังความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 
4. อาจารย์ 
  4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ และมีกลไกการคัดเลือก 
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         อาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส 
ภายใต้การบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหน้าภาควิชาและทีมผู้บริหารก ากับดูแลและติดตามการ

บริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง
อาจารย์ การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของแต่ละหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารย์
ภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตราก าลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและ
สาขาวิชา มีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและ
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ  
  2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชาเพ่ือพิจารณา
สาขาที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร  
  3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด  
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ใน
สาขาที่รับเข้าอย่างน้อย 1 คน หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะ  
  5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืน ๆ ตาม
ภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันระหว่างคณะ อาจารย์ใหม่จะได้รับ
มอบหมายให้เข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา / อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย 
งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่น ๆ โดยกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชา และระดับคณะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
  7. มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยเสนอผ่านกรรมการการศึกษาคณะ และกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ แล้วแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 
 
  4.2 คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของอาจารย์ในหลักสูตร 
          อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนที่มาจาก
การรับสมัคร การคัดกรองตามข้ันตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจ าทุกปี  มีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริม
ให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง    
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ  
 3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
ติดตามผลการพัฒนา และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
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  หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และโครงร่างของหลักสูตร 
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์
เก่า และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณา learning outcome ก าหนดรายวิชา สาระ
รายวิชา ในหลักสูตรและแผนการเรียน 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดท าแผนการ
เรียนร่วมกัน 
  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  5. เสนอความคิดเห็นตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่ง สกอ. รับทราบหลักสูตร 
  6. น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3-6) 
  7. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (มคอ. 7) 
  8. มีการน าผลการประเมิน มคอ. 7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
  9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
   

      5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
  1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง  
  2. มีการประชุมคณาจารย์เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ
ประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
  3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
  4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ
สอน  
  5. หลังปิดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์   
  6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันก าหนดแนวทางใน
การก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) 

       1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน 
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แต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ .3 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
       2. มหาวิทยาลัยมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
       3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดู
ความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ. 2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
       4. หลังจากครบก าหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือ
ด าเนินการปิดรายวิชา หากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ. 5
     
       5. ก าหนดให้ประเมินการสอนโดยนิสิต ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาว่าควร
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ. 3 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ .2  
  2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 
2 มีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
  3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้แล้ว เสนอภาควิชาและคณะ 
  4. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
การท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และการพิจารณาตัดสินผลการ
เรียนร่วมกันในที่ประชุมภาควิชา 
  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่
เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้
หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน และผลการประเมิน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อไป 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
  1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  3. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการแก้ไขเกรดของนิสิต  
  4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่ประชุม 
กรรมการประจ าคณะเห็นชอบก่อนมีการแก้ไขเกรด  
  5. หลักสูตรน าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท า มคอ.7 
 

   5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหา
ได้จริง  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษา  
 

  5.5 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ. 7) 



 มคอ. 2 

 39 

       1. มหาวิทยาลัยมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาค
การศึกษา  
  2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5  
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ พิจารณาดู
ความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  
  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7  ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร  
 5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณา เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 
       มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเสนอของบประมาณประจ าปี ดังนี้ 
  1. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้า
ทีป่ระชุมภาควิชา  
  4. ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปีส่งไปยังคณะ ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การ
ปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพือ่ร่วมพิจารณาการจัดล าดับความจ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  
 
 

   6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชา/หลักสูตรด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องอย่างเพียงพอเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  
 

6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้

 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
น าเสนอทีป่ระชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถด าเนินการได้จะ
ประสานงานต่อไปยังคณะและติดตามผลการด าเนินการ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ 

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน หลักสูตร 
X X X X X 

(2)   มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

X X X X X 

(3)   มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4)   จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5)   จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดใน 
มคอ .3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศกึษา 

X X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 
ปท่ีแลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะใหดำเนินการ 

X X X X X 

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของ
หลักสตูร หรือคำแนะนำดานการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารยประจำทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพท่ี
เก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีทำหนาท่ีถายทอดความรูใหกับ 
      นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ภายใตความ 
      รับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม   
      ประสิทธิภาพการทำงาน 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑติใหมท่ีมีคณุภาพตอ 
       หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมตีอดุษฎีบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม 
       นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X* X X 

 
*  เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสิต การประชุมคณาจารย์ใน

ภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า การสอบถามจากนิสิต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตจากผลคะแนนในรายวิชาและกิจกรรมเชิงวิชาการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา   

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประชุมผู้แทนนิสิตกับผู้แทนอาจารย์ ประเมินโดย

ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ และพิจารณาจากการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน และจ านวนผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
วิทยานิพนธ์ที่นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

น าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา จัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี  
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