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 รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวนศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร 
 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  25340021100178   
  ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  
             ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Forestry 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
           ชื่อเต็ม        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร) 
           ชื่อยอ         ปร.ด. (วนศาสตร) 
           ชื่อเต็ม        Doctor of Philosophy (Forestry) 
           ชื่อยอ         Ph.D. (Forestry) 
3.  วิชาเอก  
           ไมมี 
4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
        แบบ 1.1 จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 แบบ 2.1 จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
        แบบ 2.2 จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ    
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
           5.2   ภาษาท่ีใช    
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
           5.3   การรับเขาศึกษา     

 รับนิสิตไทยและตางชาติ 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    

มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร /นิสิต และการทำโครงการวิจัย
รวมกัน ไดแก 
 1)  Shizuoka University  ประเทศญี่ปุน 
 2)  Tokyo University  ประเทศญี่ปุน 
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 3)  Kyoto University  ประเทศญี่ปุน 
 4)  Utsunomiya  University  ประเทศญี่ปุน 
 5)  Tohoku University  ประเทศญี่ปุน 
 6)  Murdoch University  ประเทศออสเตรเลีย 

               5. 5    การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา    
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร        
           สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง  กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร 
 - เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2534 
 - ปรับปรงุครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2554 
 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
 - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 
   เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 
5/2559   เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
           หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2561 
 
8.  อาชีพท่ีประกอบไดหลังจบการศึกษา 
          (1)  อาจารยสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวนศาสตร ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก การจัดการลุมน้ำและ
สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาปาไม การจัดการทรัพยากรปาไม วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ และวิศวกรรมปาไม เปนตน 
          (2)  นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  หรือตำแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาวนศาสตรของ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ  
 
9.  ช่ือ ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
(ทุกระดับ) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสำเร็จ
การศึกษา (ทุกระดับ) 

1. นายดอกรัก  มารอด 
3 6401 00082 90 3 

รองศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 
วท.ม. (วนศาสตร) 
D.Sci. (Biological Science) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
Kyoto University, Japan, 2544 

2. นายประทีป  ดวงแค ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
(ทุกระดับ) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสำเร็จ
การศึกษา (ทุกระดับ) 

    4 1206 00007 51 2 วท.ม. (วนศาสตร) 
ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 

3. นายพสุธา  สุนทรหาว  
    3 4112 00197 02 1 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร) 
วท.ม. (วนศาสตร) 
Ph.D. (Forest Resources 
Management) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 
University of the Philippines at 
Los Banos, Philippines, 2551 

4. นายยงยุทธ  ไตรสุรัตน   
    3 9299 00269 86 8 

ศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร) 
M.Sc. (Natural Resources 
Development and 
Management) 
D.Tech.Sc. (Natural 
Resources Conservation) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528 
Asian Institute of Technology, 
2533 
 
Asian Institute of Technology, 
2540 

5. นายสคาร  ทีจันทึก  
    3 3021 00349 65 3 

ผูชวยศาสตราจารย  
 

วท.บ. (วนศาสตร)  
เกียรตินิยม 
วท.ม. (วนศาสตร) 
วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

              
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
          คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
         สภาพการณดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันนั้น เปนผลมาจากการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา แตเพ่ือ
ความเปนอยูของประชากรในประชาคมโลกทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทุก
ประเทศท่ัวโลกยังคงตองดำเนินตอไป ประกอบกับปญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สงผลใหเกิดผล
กระทบตอทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมรุนแรงข้ึน อยางท่ีเห็นอยูในปจจุบันเชน ปญหาน้ำทวมรุนแรง ความแหง
แลงซ้ำซากและยาวนาน แผนดินไหว การพังทลายของหนาดินในพ้ืนท่ีสูง ผลผลิตทางตรงและทางออมของ
ทรัพยากรปาไมลดลงในข้ันวิกฤต ความหลากหลายของชนิดไมลดลง ชนิดพันธุสัตวปาอยูในข้ันวิกฤต ซ่ึงท้ังหมดนี้
ในภาพรวมคือการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การขยายพ้ืนท่ีการเกษตรดวยการทำลายพ้ืนท่ีปาไม และการใชเทคโนโลยีการเกษตรเคมีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต ไดสงผลกระทบทางลบตอโครงสรางและการทำหนาท่ีของระบบนิเวศปาไมและและสิ่งแวดลอม ประกอบ
กับประชากรเพ่ิมข้ึนและประชากรสวนใหญของประเทศมีความยากจน ตองอพยพเขาสูเมืองใหญเพ่ือโอกาสในการ
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ทำงานและการประกอบอาชีพ สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชากรลดลง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมเพ่ือ
การแขงขันเขมขน สงผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไป  
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
          12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
              การปรับปรุงหลักสูตรนี้เพ่ือใหครอบคลุมองคความรูท่ีสำคัญตอการสรางความรูความเขาใจและ
สามารถนำไปประยุกตใชในการวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือแกปญหาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐาน
ของศาสตรดานวนศาสตร 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะวนศาสตร ท่ีมุงเนนการพัฒนาความรูทางดาน
วนศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหครบถวน สมบูรณและทันสมัย ดวยการผลิตดุษฏีบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถในการคนควาวิจัยทางดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการและใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและถึงพรอมดวยความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรับใชประเทศชาติและ
สังคม 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
     13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน    
 ไมมี 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน     

ไมมี 
 13.3  การบริหารจัดการ   
             ไมมี 
 

หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
             ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ไดตั้งเปาหมายไวใหมี
พ้ืนท่ีปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของปาไมในการอำนวยประโยชนท้ังทางตรง
ทางออมตอเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมใหสูงข้ึน แตสภาพการณท่ีเปนอยูในปจจุบันพ้ืนท่ีปาของ
ประเทศกลบัลดลงทุกขณะ การท่ีจะสามารถฟนฟูทรัพยากรปาไมใหกลับคืนสูสภาพท่ีอุดมสมบูรณ และมีพ้ืนท่ีครบ
ตามเปาหมาย จำเปนตองอาศัยบุคลากรจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรู
ความสามารถทางวิชาการข้ันสูงในสาขาตาง ๆ ดานวนศาสตร เชน นิเวศวิทยาปาไม การจัดการทรัพยากรปาไม 
วนวัฒนวิทยา การจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม การจัดการสัตวปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และวิศวกรรมปาไม เปนตน เพ่ือเขามาชวยแกปญหาและพัฒนาการปาไมใหรุดหนาตอไป ปจจุบัน
จำนวนผูมีคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ดานวนศาสตรยังมีอยูอยางจำกัด คณะวนศาสตรไดเล็งเห็นความจำเปนท่ีจะตอง
ผลิตผูท่ีมีความรูและคุณวุฒิระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตร และมีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูกับงานพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพโดยสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
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 2) เพ่ือสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาและวิจัย เพ่ือพัฒนาวิชาการดานวนศาสตรสมัยใหม โดยอาศัยความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูงท่ีทันสมัย 
 3) เพ่ือตอบสนองความตองการของหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนท่ีตองการบุคลากรท่ีมี
คุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณทางดานการปาไมในระดับสูง 
 4)  เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีจะใหมี
การศึกษาในระดับสูงสุดภายในประเทศ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
          คณะวนศาสตร มีแผนท่ีจะพัฒนาปรับปรุงองคประกอบสวนตาง ๆ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวนศาสตร  ในชวง 5 ปนับตั้งแตเปดทำการสอนดังนี้ 
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอนให
มีมาตรฐาน 
 
2. สรางการมีสวนรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรใหกับ
อาจารยประจำหลักสูตรทานใหม 

1. มีการประชุมอาจารยประจำหลักสูตร
อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา เพ่ือ
วิเคราะหและทบทวนผลการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. มีการประชุมระหวางอาจารยประจำ
หลักสูตรและอาจารยผูสอน เพ่ือวางแผน 
การติดตาม ทบทวนการดำเนินงานของ
หลักสูตร ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. มีการประชุมอาจารยประจำหลักสูตร
โดยอาจารยประจำหลักสูตรเดิมชี้แจงการ
บริหารหลักสูตร อยางนอย 1 ครั้ง 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 

1. จัดหาปจจัยเก้ือหนุนให
เพียงพอตอการผลิตดุษฎีบัณฑิต 

1.  การสำรวจความตองการปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิต ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.  มีการประชุมอาจารยหลักสูตรวิเคราะห
ผลการประเมินและนำไปปฏิบัติ ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

3.  การบริหารคณาจารย 1. พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
อาจารยประจำหลักสูตรและ
อาจารยประจำใหมีคุณสมบัติท่ีถึง
พรอมตอการผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

1.  จำนวนอาจารยประจำหลกัสูตรและ
อาจารยประจำเขารวมการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. การพัฒนาศักยภาพนิสิต 1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู 
ความสามารถดานสื่อสารในระดับ
นานาชาติ 
2. การสรางความรวมมือดาน

1. จำนวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ 
อยางนอยปละ 1 เรื่อง 
 
2.  จำนวนครั้งการประชุมท่ีเขารวมใน
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
วิชาการระดับนานาชาติ 
 
 
 
3. สนับสนุนใหมีการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ 
4. การเรงรัดใหนิสิตจบการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ระดับนานาชาติ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
3. จำนวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการศึกษาดู
งานหรือฝกอบรมในระดับนานาชาติ อยาง
นอยปละ 2 คน 
4.  มีรายวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ อยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 วิชา 
5. นิสิตจบการศึกษาตามระยะเวลา อยาง
นอยรอยละ 70 ของบัณฑิตคงอยู 

 
หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
         1.1  ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
         1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 ไมมี 
         1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
              ไมมี 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
         2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
       วัน – เวลาราชการ  

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

         2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  แบบ 1.1  
 1)  ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาสาขาวิชาวนศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ  
          2)  ตองเปนนักวิจัย หรือนักวิชาการท่ีมีประสบการณในการวิจัยในสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และมี
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
  3)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
  4)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  แบบ 2.1 
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 1)  ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาสาขาวิชาวนศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ  
  2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
  3)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  แบบ 2.2  
 1)  ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชา 
วนศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
  2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
  3)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
          2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 
      ไมมี   
          2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนิสิตในขอ 2.3 
 ไมมี 
          2.5 แผนการรับนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 
  แบบ 1.1  

ป
การศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม จำนวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบ
การศึกษา 

2559 3 - - 3 คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอด
หลักสูตร ปละ 3 คน เริ่มจบป พ.ศ. 
2562 

2560 3 3 - 6 
2561 3 3 3 9 
2562 3 3 3 9 
2563 3 3 3 9 

 
  แบบ 2.1 

ป
การศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม จำนวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบ
การศึกษา 

2559 10 - - 10 คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอด
หลักสูตร  ปละ 10 คน เริ่มจบป พ.ศ. 
2562 

2560 10 10 - 20 
2561 10 10 10 30 
2562 10 10 10 30 
2563 10 10 10 30 
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  แบบ 2.2 

ป
การศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 รวม จำนวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบ
การศึกษา 

2559 2 - - - - 2 คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอด
หลักสูตร  ปละ 2 คน เริ่มจบป 
พ.ศ. 2564 

2560 2 2 - - - 4 
2561 2 2 2 - - 6 
2562 2 2 2 2 - 8 
2563 2 2 2 2 2 10 

 
       2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (รับนิสิตปละ 15 คน หนวย : บาท) 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 
 2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา 558,000 1,116,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000 
รวมรายรับท้ังสิ้น 558,000 1,116,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000 
 
  2.6.2 รายละเอียดประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย :  บาท) 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 
 2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบดำเนินงาน 2,050,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 
2. งบอุดหนุน 890,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 
3. รายจายอ่ืน ๆ 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

รวมรายจายท้ังสิ้น 3,340,000 6,680,000 6,680,000 6,680,000 6,680,000 
คาใชจายตอหัวนิสิต 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 
 
          2.7 ระบบการศึกษา 
               แบบชั้นเรยีนและศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
           2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
       เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
 
 
 
 



 มคอ. 2 

 9 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 หลักสูตร  

3.1.1  แบบ 1.1 
3.1.1.1  จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
3.1.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

  ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  4 หนวยกิต  (ไมนับหนวยกิต) 
- สัมมนา                 4 หนวยกิต  (ไมนับหนวยกิต) 

  ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
 3.1.1.3  รายวิชา 
  ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  4 หนวยกิต  (ไมนับหนวยกิต) 
       -  สัมมนา             4   หนวยกิต  (ไมนับหนวยกิต) 
 01312697   สัมมนา         1,1,1,1  
   (Seminar) 
  ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

01312699     วิทยานิพนธ       1-48  
                       (Thesis) 
  3.1.2  แบบ 2.1 

3.1.2.1 จำนวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร  

  ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
- สมัมนา         4 หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ     3   หนวยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา   5  หนวยกิต 
  ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

3.1.2.3 รายวิชา  
  ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  12 หนวยกิต   
       -  สัมมนา          4   หนวยกิต   
 01312697   สัมมนา         1,1,1,1  
   (Seminar) 
       -  วิชาเอกบังคับ      3   หนวยกิต 
 01312691      เทคนิคการวิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร    3(2-3-6) 
           (Advanced Research Techniques in Forestry) 
       -  วิชาเอกเลือก      ไมนอยกวา  5   หนวยกิต 
   ใหนิสิตเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ไมนอยกวา 5 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

(1)  สาขาการจัดการลุมน้ำและส่ิงแวดลอม (Watershed and Environmental Management) 
01301621   การจัดการลุมน้ำข้ันสูง               3(2-3-6) 

         (Advanced Watershed Management) 
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 01301641   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลุมน้ำข้ันสูง    3(2-3-6) 
        (Advanced Watershed Science and Technology) 
 01301643   การจำลองแบบระบบลุมน้ำข้ันสูง     3(2-3-6) 
        (Advanced Watershed System Modelling) 
 01301696   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม         1-3 
                           (Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 

01301698   ปญหาพิเศษ                 1-3 
                           (Special Problems) 

(2) สาขานิเวศวิทยาปาไม  (Forest Ecology)  
01302611   นิเวศวิทยาปาไมข้ันสูง      3(3-0-6) 

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

                           (Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling) 
01302631∗∗ พฤกษศาสตรพ้ืนบานข้ันสูง      3(3-0-6) 

                           (Advanced Ethnobotany) 
01302651   นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตวปาเขตรอนข้ันสูง   3(3-0-6) 

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

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

                           (Tree Biology and Wood Quality) 
01302696   เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาปาไม     3(3-0-6) 

                           (Selected Topics in Forest Ecology) 
01302698   ปญหาพิเศษ               1-3 

                           (Special Problems) 
(3) สาขาวิศวกรรมปาไม  (Forest Engineering)    
01303611∗  ทักษะในการแกปญหาดานวิศวกรรมปาไม    3(2-3-6) 
  (Forest Engineering Problem Solving Skill)  

 01303621** ความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีในการวางแผนปาไม    3(3-0-6) 
         (Spatial Optimization in Forest Planning) 
 01303631   วศิวกรรมชีวภาพของดินข้ันสูง เพ่ือแกปญหาเทคนิคเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
        (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions) 
 
 
 

 
 
∗

 รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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 01303641∗  การปาไมแบบแมนยำ      3(3-0-6) 
        (Precision Forestry) 
 01303696   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม             1-3 
        (Selected Topics in Forest Engineering) 
 01303698   ปญหาพิเศษ                 1-3 
        (Special Problems) 

(4)  สาขาการจัดการทรัพยากรปาไม  (Forest Resource Management)   
01304622   สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรปาไม    3(2-3-6) 

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

                           (Mathematical Programming System for Forest Resource Management) 
0013 4624   วิธีตัดสินดวยปริมาณในการจัดการทรัพยากรปาไม   3(2-3-6) 

                           (Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management) 
01304661∗∗ วนศาสตรสังคมประยุกต      3(2-3-6)          

                            (Applied Social Forest Science) 
01304696** เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม    3(3-0-6) 

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

                           (Special Problems) 
 (5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)    

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

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

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

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

01305671   กระบวนการบดเยื่อและข้ึนรูปแผนกระดาษข้ันสูง   3(3-0-6) 
                           (Advanced Refining and Web Forming Processes) 

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

 
∗

 รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01305698∗∗ ปญหาพิเศษ 1-3 
                           (Special Problems) 

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

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

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

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

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

01306696   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา      3(3-0-6) 
                           (Selected Topics in Silviculture) 

01306698   ปญหาพิเศษ                 1-3 
                           (Special Problems) 
 
  ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

01312699     วิทยานิพนธ           1-36  
                       (Thesis) 
 
  3.1.3 แบบ 2.2 

3.1.3.1 จำนวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  72 หนวยกิต 
3.1.3.2 โครงสรางหลักสูตร  

  ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 
- สัมมนา          6 หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ     6   หนวยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
  ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา   48 หนวยกิต 

3.1.3.3 รายวิชา  
  ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต   
       -  สัมมนา                6   หนวยกิต   
 01312697   สัมมนา         1,1,1,1,1,1 
   (Seminar) 
 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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      -  วิชาเอกบังคับ        6   หนวยกิต 
 01312691      เทคนิคการวิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร    3(2-3-6) 
           (Advanced Research Techniques in Forestry) 
 และใหเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้สาขาใดสาขาหนึ่ง 
 01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอมปาไม  3(3-0-6) 

(Research Techniques in Watershed and Forest  
Environmental Management) 

 01302591 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม   3(3-0-6) 
(Research Techniques in Forest Biological Science) 

 01303591 เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม     3(3-0-6) 
   (Research Techniques in Forest Engineering) 
 01304591 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไม   3(3-0-6) 
   (Research Techniques in Forest Resource Management)  

01305591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ  3(3-0-6) 
(Research Techniques in Wood and Paper Industrial  
Technology) 

01306591 เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน     3 (3-0-6) 
(Research Techniques in Silviculture) 
  

         -  วชิาเอกเลือก      ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งดังตอไปนี้ ท่ีสัมพันธกับสาขาในวิชาเอกบังคับ โดยเลือก
เรียนวิชาท่ีเก่ียวของในสังกัดสาขาท่ีเลือกรหัส 500 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชารหัส 600 ไมนอย
กวา 6 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

 (1)  สาขาการจัดการลุมน้ำและส่ิงแวดลอม (Watershed and Environmental Management) 
01301621   การจัดการลุมน้ำข้ันสูง                3(2-3-6) 

         (Advanced Watershed Management) 
 01301641   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลุมน้ำข้ันสูง    3(2-3-6) 
         (Advanced Watershed Science and Technology) 
 01301643   การจำลองแบบระบบลุมน้ำข้ันสูง     3(2-3-6) 
         (Advanced Watershed System Modelling) 
 01301696    เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม   1-3 
                            (Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 

01301698    ปญหาพิเศษ       1-3 
                            (Special Problems) 

(2) สาขานิเวศวิทยาปาไม  (Forest Ecology)  
01302611   นิเวศวิทยาปาไมข้ันสูง      3(3-0-6) 

                            (Advanced Forest Ecology) 
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01302612   นิเวศวิทยาภูมิทัศนและการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพข้ันสูง 3(3-0-6) 
                           (Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling) 

01302631∗∗ พฤกษศาสตรพ้ืนบานข้ันสูง      3(3-0-6) 
                           (Advanced Ethnobotany) 

01302651   นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตวปาเขตรอนข้ันสูง   3(3-0-6) 
                           (Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management) 

01302661   นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงปาในเขตรอนข้ันสูง   3(3-0-6) 
                           (Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management) 

01302681   ชีววิทยาของไมยืนตนและคุณภาพของไม    3(3-0-6) 
                           (Tree Biology and Wood Quality) 

01302696    เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาปาไม     3(3-0-6) 
                            (Selected Topics in Forest Ecology) 

01302698    ปญหาพิเศษ           1-3 
                            (Special Problems) 

(3) สาขาวิศวกรรมปาไม  (Forest Engineering)    
01303611∗   ทักษะในการแกปญหาดานวิศวกรรมปาไม    3(2-3-6) 
  (Forest Engineering Problem Solving Skill)  

 01303621**  ความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีในการวางแผนปาไม    3(3-0-6) 
         (Spatial Optimization in Forest Planning) 
 01303631    วิศวกรรมชีวภาพของดินข้ันสูง เพ่ือแกปญหาเทคนิคเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
         (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions) 
 01303641*   การปาไมแบบแมนยำ      3(3-0-6) 
          (Precision Forestry) 
 01303696    เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม          1-3 
         (Selected Topics in Forest Engineering) 
 01303698    ปญหาพิเศษ          1-3 
         (Special Problems) 

(4)  สาขาการจัดการทรัพยากรปาไม  (Forest Resouce Management)   
01304622    สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรปาไม    3(2-3-6) 

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

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

                            (Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management) 
 

 
∗

 รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01304661∗∗  วนศาสตรสังคมประยุกต      3(2-3-6)          
                            (Applied Social Forest Science) 

01304696∗∗  เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม    3(3-0-6) 
                            (Selected Topics in Forest Resource Management) 

01304698    ปญหาพิเศษ           1-3 
                            (Special Problems) 
 (5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)    

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

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

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

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

01305671   กระบวนการบดเยื่อและข้ึนรูปแผนกระดาษข้ันสูง   3(3-0-6) 
                           (Advanced Refining and Web Forming Processes) 

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

01305698   ปญหาพิเศษ                     1-3 
                           (Special Problems) 

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

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

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

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

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

01306696   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา      3(3-0-6) 
                           (Selected Topics in Silviculture) 
 

 
 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01306698   ปญหาพิเศษ                   1-3 
                           (Special Problems) 
  ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

01312699     วิทยานิพนธ       1-48  
                       (Thesis) 
 
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขลำดับท่ี 1-2 (01)  หมายถึง รหัสวิทยาเขตบางเขน  
 เลขลำดับท่ี 3-5 (301) หมายถึง  สาขาการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา  
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

2 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการลุมนา 
4 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยี 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

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

1 หมายถึง กลุมวิชานิเวศวิทยาปาบกและนิเวศวิทยาเขตเมือง 
2 หมายถึง กลุมวิชานิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
5 หมายถึง กลุมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวปา 
6 หมายถึง กลุมวิชากีฎวิทยาปาไม 
8 หมายถึง กลุมวิชาสรีรวิทยา พันธุศาสตร และเทคโนโลยีชวีภาพปาไม 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

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

1 หมายถึง กลุมวิชาท่ัวไปเก่ียวกับวิศวกรรมปาไม 
2 หมายถึง กลุมวิชาเก่ียวกับการสำรวจรังวัดปาไมและภูมิสารสนเทศทางปาไม 
3 หมายถึง กลุมวิชาเก่ียวกับการกอสรางและวิศวกรรมปฐพีในการปาไม 
4 หมายถึง กลุมวิชาเก่ียวกับการทำไม 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

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

2 หมายถึง กลุมวิชาชีวมิติปาไม 
6 หมายถึง กลุมวิชาวนศาสตรชุมชนและสงเสริมการปาไม 
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9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 
 เลขลำดับท่ี 3-5 (305) หมายถึง  สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑไมและกระดาษ 
 เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา  
 เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

3 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีทางเคมี 
4 หมายถึง กลุมวิชาการควบคุมและการจัดการ 
5 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีเชิงกลและการออกแบบ 
7 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

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

1 หมายถึง กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา 
2 หมายถึง กลุมวิชาพันธุไมปา  
3 หมายถึง กลุมวิชาอารักขาปาไม  
4 หมายถึง กลุมวิชาปฐพีวิทยาปาไม  
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

 เลขลำดับท่ี 8  หมายถึง ลำดับของรายวิชา  
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3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา  
 
3.1.4.1 แบบ 1.1 

                            ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01312697   สัมมนา        1 (ไมนับหนวยกิต) 
01312699   วิทยานิพนธ                 8 
     รวม                               8  
                      ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา        1 (ไมนับหนวยกิต) 
01312699   วิทยานิพนธ            8 
     รวม                               8  
                      ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา        1 (ไมนับหนวยกิต) 
01312699   วิทยานิพนธ            8 
     รวม                      8  
                      ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา        1 (ไมนับหนวยกิต) 
01312699   วิทยานิพนธ            8 
     รวม                      8  
                     ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312699   วิทยานิพนธ         8  
           รวม                        8  
                      ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312699   วิทยานิพนธ         8  
               รวม                      8  
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 3.1.4.2 แบบ 2.1 
                            ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312691   เทคนิคการวิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร         3(2-3-6) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ            2 
        วิชาเอกเลือก           3( - - ) 
     รวม                            9( - - )  
                      ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             4  
       วิชาเอกเลือก              2( - - ) 
     รวม                             7( - - )  
                      ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
           รวม                          7  
                      ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             8  
     รวม                              9  
                      ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312699   วิทยานิพนธ             8  
           รวม                          8  
                      ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312699   วิทยานิพนธ             8  
               รวม                          8  
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 3.1.4.3 แบบ 2.2 
                            ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
013xx591   เทคนิควจิัยทาง.............................         3(3-0-6) 
       วิชาเอกเลือก           6( - - ) 
     รวม                             9( - - )  
                      ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
       วิชาเอกเลือก              6( - - ) 
     รวม                             7( - - )  
                      ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312691   เทคนิคการวิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร         3(2-3-6) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
           รวม                          10  
                      ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
     รวม                              7  
                      ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
           รวม                          7  
                      ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
               รวม                          7  
                      ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312697   สัมมนา            1 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
           รวม                          7  
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                      ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01312699   วิทยานิพนธ             6  
               รวม                          6  
                      ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
           รวม                          6  
                      ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2              จำนวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 
01312699   วิทยานิพนธ             6  
               รวม                          6  

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

3.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 
 

(1)  สาขาการจัดการลุมน้ำและส่ิงแวดลอม (Watershed and Environmental Management) 
01301621       การจัดการลุมน้ำข้ันสูง 3(2-3-6) 
                 (Advanced  Watershed Management) 
  แนวคิดในการจัดการลุมน้ำข้ันสูง ประเด็นและปฏิสัมพันธระหวางการจัดการลุมน้ำระดับทองถ่ิน 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก นโยบายและกฎหมายระหวางประเทศ แนวทางการวิจัยข้ันสูง 
  Advanced concept in watershed management. Issues and interaction between 
local, regional and global watershed management. International policy and legistaltion. 
Advanced research approaches. 
 
01301641 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลุมน้ำข้ันสูง     3(2-3-6) 
  (Advanced Watershed Science and Technology) 
  ความรูข้ันสูงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางดานอุตุ-อุทกวิทยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะโลกรอน การชะลางพังทลายของดิน การฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ำ ระบบ
ตรวจวัดอากาศและเตือนภัยอัตโนมัติ 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. 
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01301643 การจำลองแบบระบบลุมน้ำข้ันสงู      3(2-3-6) 
  (Advanced Watershed System Modeling) 
  เทคนิคข้ันสูงในการจำลองแบบทางอุตุ-อุทกวิทยา การชะลางพังทลายดิน การเปลี่ยนแปลงการ
ใชท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน และพลวัตรประชากร โปรแกรมเชิงเสน แบบจำลองการหาผลลัพธท่ีเหมาะสมและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับเทียบและการตรวจสอบความถูกตองแบบจำลอง 
  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. 
 
01301696       เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม    1-3 

(Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 
  เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาเอก หัวขอเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา 
  Selected topics in Watershed and Environmental Management at the doctoral’s 
degree level. Topics are subject to change each semester. 
 
01301698       ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาคนควาทางจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน 
  Independent studies in watershed and environmental management at the 
doctoral degree level and compile into a written report 
 
 (2) สาขานิเวศวิทยาปาไม  (Forest Ecology)  
01302611        นิเวศวิทยาปาไมข้ันสูง       3(3-0-6) 

(Advanced Forest Ecology)  
  แนวคิดและปรัชญาของการศึกษาสังคมพืช การจำแนกสังคมพืช  หนวยในการวัดสังคมพืช การ
วิเคราะหสังคมพืชจากรูปชีวิตแบบตาง ๆ จากลักษณะภายนอกของพันธุพืช  การวิเคราะหและบรรยายสังคมพืช
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เทคนิคการศึกษาและวิจัยนิเวศวิทยาข้ันสูง มีการศึกษานอกสถานท่ี 
  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.     
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01302612 นิเวศวิทยาภูมิทัศนและการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพข้ันสูง  3(3-0-6) 
(Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling) 

 ความหมายและรูปแบบของภูมิทัศน สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภูมิทัศน เมทริกซ
ภูมิทัศนและการแปลตีความ  เครื่องมือสำหรับวิเคราะหภูมิทัศน  การจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและภูมิ
ทัศน ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ การจำลองความหลากหลายทางชีวภาพ  

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. 

 
01302631∗∗    พฤกษศาสตรพ้ืนบานข้ันสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Ethnobotany) 
วิธีการศึกษาดานพฤกษศาสตรพ้ืนบาน การจำแนกพืช การวิเคราะหทางนิเวศวิทยาเชิงคุณภาพ

และปริมาณ การศึกษาพันธุวิศกรรม เซลวิทยา ความสัมพันธทางวงศวาร พฤกษเคมี การทดสอบการออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ การประยุกตเพ่ือการใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Methods in etnobotanical study, plant classification, ecological analizing in 

qualitative and quatitative approach, genetic engineering, cytology, phylogenetic study, 

phytochemistry, biological effects examining, applying for utilization. Field trip required. 

 

01302651 นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตวปาเขตรอนข้ันสูง   3(3-0-6) 
(Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management) 

  ลักษณะประชากรและความตองการถ่ินท่ีอาศัยของสัตวปาเขตรอน วิสัยทัศน และการวาง
แผนการจัดการชนิดพันธุ การดำเนินการแผนการจัดการ การติดตาม และการประเมินผล มีการศึกษานอกสถานท่ี 
  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        นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงปาไมในเขตรอนข้ันสูง   3(3-0-6) 

(Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management) 
  กายวิภาคและหนาท่ี ระบบนิเวศปาเขตรอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นิเวศวิทยา
เชิงอนุรักษและการฟนฟู การอนุรักษและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการแมลงผสมเกสร 
แมลงศัตรูสวนปา แมลงกินได แมลงในดินและแมลงศัตรูธรรมชาติ การวางแผนการจัดการแมลงปาไม มีการศึกษา
นอกสถานท่ี 
  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. 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01302681        ชีววิทยาของไมยืนตนและคุณภาพของไม     3(3-0-6) 
(Tree Biology and Wood Quality) 

  พันธุกรรมและกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของกับการสรางไซเล็มและเนื้อไม การสรางเนื้อ
ไมในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะทางนิเวศจำเพาะ คุณภาพของเนื้อไมและรากฐานทางชีววิทยา การประเมินคุณภาพของเนื้อ
ไมโดยใชลักษณะทางกายวิภาค การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไมโดยใชชีววิธี 
  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        เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาปาไม      3(3-0-6) 

(Selected Topics in Forest Ecology) 
  เรื่องเฉพาะทางดานนิเวศวิทยาปาไม ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปแตละภาค
การศึกษา  
  Selected topics in forest ecology at the doctoral degree level. Topics are subject 
to change each semester. 
 
01302698        ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาคนควาทางนิเวศวิทยาปาไมระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
  Study and research in forest biology at the doctoral degree level and compile 
into written report. 
 
 (3) สาขาวิศวกรรมปาไม  (Forest Engineering)   
01303611∗ ทักษะในการแกปญหาดานวิศวกรรมปาไม     3(2-3-6) 
  Forest Engineering Problem Solving Skill 

  ประเด็นปญหาในงานวิศวกรรมปาไม เทคโนโลยีหรือเครื่องมือท่ีเก่ียวของทางดานวิศวกรรมปาไม 
การกำหนดวิธีการและลำดับข้ันตอนในการแกปญหา กรณีศึกษา โครงงาน 

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

 
∗

 รายวิชาเปดใหม 
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01303621∗∗ ความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีในการวางแผนปาไม    3(3-0-6) 
  (Spatial Optimization in Forest Planning) 

  วิธีแนนอนและประมาณในการหาความเหมาะสม ความเหมาะสมเชิงฮิวรีสติกส การวางแผนปา
ไมเชิงพ้ืนท่ี แนวทางการใชวิธีเซลลูลา ออโตมาตา แนวทางการใชวิธีการลดคาใชจาย การประยุกตใชความ
เหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีและเทคนิคการคำนวณในงานวางแผนปาไมและตารางการทำไม 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 วิศวกรรมชีวภาพของดินข้ันสูง เพ่ือแกปญหาเทคนิคเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
  (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions) 
  การแกปญหาเทคนิคเชิงนิเวศสำหรับเสถียรภาพความลาด กระบวนการพ้ืนท่ีลาดเขาท่ีมีตอ
เสถียรภาพความลาดและการกรอน ระบบรากของพืชในการเสริมแรงยึดดินบนท่ีลาด การประเมินความเสียหาย
ของพ้ืนท่ีลาดท่ีมีพืชปกคลุม การเลือกชนิดพืชเพ่ือการเสริมแรงยึดดินและการปองกัน 
  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. 
 
01303641∗ การปาไมแบบแมนยำ       3(3-0-6) 
  (Precision Forestry) 

 การวางแผนการจัดการ การดำเนินงานปาไมบนพ้ืนท่ีเฉพาะ เทคโนโลยีข้ันสูงในการทำไม ระบบ
กำหนดตำแหนง สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี การทำแผนท่ีและควบคุมผลผลิต กรณีศึกษา โครงงาน 

 Management planning, site-specific forest operations, advanced technologies for 
harvesting, positioning system, geospatial information, yield monitoring and mapping, case 
study, project. 
 
01303696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม         1-3 

(Selected Topics in Forest Engineering) 
  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม  ในระดับปริญญาเอก หัวขอเปลี่ยนแปลงไปแตละภาคการศึกษา 
  Selected topics in forest engineering  at  the doctoral degree level. Topics are 
subject to change each semester. 
 
 
 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
∗

 รายวิชาเปดใหม 
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01303698 ปญหาพิเศษ         1-3 
(Special Problems) 

  การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมปาไม  ระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
  Study and research in forest engineering  at the doctoral degree level and 
complie into a written report. 
 
 (4) สาขาการจัดการทรัพยากรปาไม  (Forest Management)  
01304622 สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรปาไม     3(2-3-6) 

(Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model) 
  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับประชากรปาไม การวิเคราะหแบบ
แผนประชากรชีวภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม 
  Principles of mathematics and statistics used in quantitative methods of  forest 
resources population study. Analysis of biological population models, especially forest 
resources. 
 
01304623        ระบบโปรแกรมคณิตศาสตรสำหรับการจัดการทรัพยากรปาไม  3(2-3-6) 

(Mathematical Programming System for Forest Resource Management) 
  การประยุกตคณิตศาสตรโดยเฉพาะพีชคณิตระบบเชิงเสน เพ่ือวิเคราะหปญหาการจัดการปาไม 
และระบบการดำเนินธุรกิจปาไม 
  Application of linear programming and mathematical programming systems in 
the analysis of problems of forest management and forest business. 
 
01304624 วิธีตัดสินดวยปริมาณในการจัดการทรัพยากรปาไม    3(2-3-6) 

(Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management) 
  ระบบวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือตัดสินในการสรางระบบ การจัดการปาไม หลักการวเิคราะหจุด
ประสานรวมปญหาปาไมและเศรษฐกิจ 
  Methodology of quantitative analysis in forest management decision  making.  
Optimization analysis  of forest resource management problems. 
 
01304661∗∗ วนศาสตรสังคมประยุกต       3(2-3-6)          
                     (Applied Social Forest Science) 

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทางดานวนศาสตร สังคมศาสตรและมานุษยวิทยาพลวัตร 
ความสัมพันธระหวางคนกับปา เทคนิคการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา และ
การศึกษาภาคสนาม 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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 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. 
 
01304696**     เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Forest Management) 
  เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต
ละภาคการศึกษา 
  Selected topics in forest resource management at the doctoral degree level. 
Topics are subject to change each semester. 
 
01304698 ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาคนควาทางการจัดการทรัพยากรปาไมระดับปริญญาเอกและเรียบเรยีงเขียนเปน
รายงาน 
  Study and research in forest resource management at the doctoral degree level 
and compile into a written report. 
 
 (5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)    
01305631 เคมีของเฮมิเซลูโลส       3(3-0-6) 

(Chemistry of Hemicelluloses) 
  ชนิดของเฮมิเซลลูโลสและอนุพันธ การแยกและวิธีวิเคราะหเฮมิเซลลูโลสข้ันสูงอัตรกริยาระหวาง
เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลกินิน การดัดแปลงและการใชประโยชนเฮมิเซลลูโลส อิทธิพลของเฮมิเซลลูโลสท่ีมี
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
  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        เคมีของสารแทรกในไม       3(3-0-6) 

(Chemistry of Wood Extractives) 
  ชนิด สมบัติ ชีวสังเคราะห การแยกและวิธีวิเคราะหข้ันสูง ปฏิกิริยาเคมี และการใชประโยชนของ
สารแทรกในไม และอิทธิพลของสารแทรกในไมท่ีมีตออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
  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. 
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01305641        การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม      3(3-0-6) 
                 (Wood Industry Business Management) 
  การศึกษาและการวิเคราะหความรูตลอดจนการประยุกตองคความรูสูการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม ปรัชญาหรือแนวความคิดของการจัดการ ออกแบบกลยุทธการจัดการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพ่ือการใชงาน และสรางแนวทางใหมในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม 
  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       เทคโนโลยกีารผลิตผลิตภัณฑไมข้ันสูง     3(3-0-6) 
            (Advanced Wood Products Processing Technology) 
  เทคโนโลยีข้ันสูงและทันสมัยในการอบไม เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตแผนไมประกอบ เทคนิคใน
การอัดรอนข้ันสูง เทคโนโลยีข้ันสูงในการแปรรูปพลังงานจากไม 
  New and advanced technology of wood seasoning, advanced wood composites 
production technology, advanced hot-pressing technique, advanced energy conversion 
technology from wood. 
 
01305671        กระบวนการบดเยื่อและข้ึนรูปแผนกระดาษข้ันสูง    3(3-0-6) 
            (Advanced Refining and Web Forming Processes) 
  กระบวนการตางๆในการผลิตกระดาษ โครงสรางและคุณสมบัติของเสนใย โครงสรางและ
คุณสมบัติของกระดาษ การผลิตเยื่อเชิงกลและการควบคุมกระบวนการผลิต การบดเยื่อเคมีและการควบคุม
กระบวนการบดเยื่อเคมี การข้ึนรูปแผนกระดาษและกระดาษแข็ง เครื่องจักรผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
  Papermaking unit processes, fiber structure and properties, paper structure and 
properties, mechanical pulping and control system, chemical pulp refining and control system, 
web forming of paper and paperboard, paper and paperboard  machines. 
 
01305696∗∗     เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ     1-3 
                    (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology) 
  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษระดับปริญญาเอก หัวขอเปลีย่นแปลงไป
ในแตละภาคการศึกษา 
  Selected topics in wood and paper industrial technology at doctorial degree 
level. Topics are subjected to change each semester. 
 
 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01305698**   ปญหาพิเศษ        1-3 
(Special Problems) 

  การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษระดับปริญญาเอกและเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน 
   Study and research in wood and paper industrial technology at the doctoral 
degree level and compile into a written report. 
 
 (6) สาขาวนวัฒนวิทยา (Silviculture)  
01306611       วนวัฒนวิทยาประยุกต       3(3-0-6) 

(Applied Silviculture) 
  การประยุกตหลกัการทางวนวัฒน เพ่ือการจัดการระบบนิเวศปาไม การวิเคราะหหมูไมและการ
กำหนดเง่ือนไขทางวนวัฒน การประเมินคุณภาพถ่ินท่ีข้ึน การควบคุมผลผลิตของสวนปาใหอำนวยประโยชน
เอนกประสงคและยั่งยืน 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 การปรับปรุงพันธุไมปาข้ันสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Forest Tree Improvement) 
  หลักการปรับปรุงพันธุไมปา พันธุศาสตร ประชากร และพันธุศาสตรเชิงปริมาณในการคัดพันธุไม
ปา การทดสอบทางพันธุกรรมและการประเมินผล การสรางพันธุลูกผสมสวนปาสายตน การประยุกรใชชีววิทยา
โมเลกุล การกำหนดกลยุทธและแผนในการปรับปรุงสายพันธุเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
  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 แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไมปา    3(3-0-6) 
 (Modeling of Forest Tree Growth and Development) 

   แนวคิดและหลักการสรางและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตรในวิเคราะหการเติบโตและการ
พัฒนาของไมปา การสรางแบบจำลองการตอบสนองของการเติบโตและการพัฒนาของไมปาตอปจจัยสิ่งแวดลอม 
และการประยุกตใชแบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไมปาในการวางแผนและการจัดการทางดานวนวัฒน
วิทยา 
  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 พฤติกรรมไฟปา        3(3-0-6) 
(Forest Fire Behavior) 

  ความสำคัญของพฤติกรรมไฟปา อิทธิพลของลักษณะแหลงเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ และ
สภาพภูมิอากาศตอการติดไฟ อัตราลามของไฟ ความรุนแรงของไฟ และความยาวของเปลวไฟ แบบจำลองทาง
คณิตศาสตรของพฤติกรรมไฟภายใตสภาพแวดลอมตางๆ  และความสัมพันธระหวางลักษณะของไฟกับความผัน
แปรของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การกำหนดอัตราอัคคีภัย การประมาณ
เชื้อเพลิง แบบจำลองลักษณะเชื้อเพลิง เทคนิคการปรับปรุงแหลงเชื้อเพลิงและการประเมินการจัดการเชื้อเพลิง 
ระบบการตัดสินใจการจัดการไฟปาบนพ้ืนฐานของลักษณะพฤติกรรมไฟ 
  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 แบบจำลองสารอาหารปาไม      3(3-0-6) 

(Model of Forest Nutrient) 
  หลักการสารอาหารไมปา แหลงและการหมุนเวียนของคารบอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน หลักการและการพัฒนาแบบจำลองสารอาหารปาไมในระบบ
นิเวศปาไม และการประยุกตใชแบบจำลองสารอาหารปาไมสำหรบัวนวัฒนวิทยา 
  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 หัวขอเปลี่ยนแปลงไปแตละภาคการศึกษา 
  Selected topics in silviculture at the doctoral degree level. Topics are subject to 
change each semester. 
 
01306698 ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
  การศึกษาคนควาทางวนวัฒนวิทยา ระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
  Study and research in silviculture at the doctoral degree level and complie into 
a written report. 
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01312691 เทคนิควิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร      3(2-3-6) 
  (Advanced Research Techniques in Forestry) 
  เทคนิคในการจัดทำโครงการวิจัย การวางแผน การกำหนดกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การ
รวบรวมและประมวลผลขอมูลในการวิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร ท่ีครอบคลุมการวิจัยท้ังในปาธรรมชาติและปาปลูก 
การนำเสนอโครงการวิจัยและการวิจารณ 
  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. 
 
01312697 สัมมนา         1 
  (Seminar) 
  การนำเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวนศาสตรในระดับปริญญาเอก 
  Presentation and discussion on interesting topics in forestry at the doctoral 
degree level. 
 
01312699 วิทยานิพนธ        1-48 
  (Thesis) 
  วิจยัในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
  Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 

 
3.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 
 

01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 
(Research Techniques in Watershed and Environmental  
Management) 

  ความสำคัญของการวิจัยดานการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม เทคนิควิจัยดานอุตุนิยมวิทยา 
คุณภาพน้ำ อุทกวิทยา สังคมและการวิจัยเชิงนโยบาย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม มีการจัดทำ
รายงานโครงรางการวิจัย 

Significance of watershed and environmental research. Research techniques in 
meteorology, water quality, hydrology, social and policy research related to watershed and 
environmental management. Written report of research proposal required. 

 
01302591 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม    3(3-0-6) 

(Research Techniques in Forest Biological Science) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การวิเคราะห ปญหาเพ่ือกําหนดหัว        

ของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปรผล 
และการวิจารณ ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ 
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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. 

 
01303591 เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม      3(3-0-6) 
  (Research Techniques in Forest Engineering) 
  เทคนิคการวิจัยในทางวิศวกรรมปาไม การวิเคราะหปญหา วิธีรวบรวมขอมูล การกำหนดตัวอยาง
และเทคนิควิธีการ การวิเคราะห ตีความและวิจารณผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพ่ือนำเสนอในการประชุมและ
การตีพิมพ 
  Research techniques in forest engineering, problem analysis, data collection, 
identification of samples and techniques.  Research analysis, interpretation and discussion, 
preparation for the conference and publications. 
 
01304591 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไม    3(3-0-6) 
  (Research Techniques in Forest Resource Management) 
   หลักการและเทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไมการวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัว  
ของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ  การวิเคราะหแปล
ผลและการวจิารณผลการวิจัยการจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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. 
 
01305591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ   3(3-0-6) 

(Research Techniques in Wood and Paper Industrial Technology) 
   เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ การวิเคราะหปญหา วิธีรวบรวม
ขอมูล การกำหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห ตีความและวิจารณผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพ่ือ
นำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ 

 Research techniques in Wood and Paper Industrial echnology, problem analysis, 
data collection, identification of samples and techniques.  Research analysis, interpretation and 
discussion, preparation for the conference and publications. 

 
01306591 เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน      3(3-0-6) 

(Research Techniques in Silviculture) 
เทคนิคการคนควาทดลองเฉพาะทางวนวัฒน ปญหาการวิจัย การกำหนดหัวขอ งานวิจัย การ

วางแผน การเก็บขอมูล การวิเคราะห การแปลผล การจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัย 
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Special research techniques in silviculture, problem analysis, topic identification, 
planning, data collection, data analysis and interpretation, report writing and presentation. 
 

 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 
 3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร  

 

ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายกาญจนเขจร  ชูชีพ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 
Dr.rer.nat. (Remote Sensing) 
Technical University Berlin, 
Germany, 2542 
3 1019 00161 07 2 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การรับรูระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร การสำรวจและทำแผนท่ี
ทรัพยากรปาไม 

งานวิจัย 
1. การประเมินความถูกตองเชิงตำแหนงทางราบ

ของแผนท่ีกูเกิลและภาพถายจากดาวเทียม
แลนดแซทปรบัแกแบบออรโธขององคการนาซา
ในพ้ืนท่ีเขตเมือง, 2555 

2.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนและ
พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตอศักยภาพการให
น้ำทาของลุมน้ำงึมตอนบน สปป. ลาว, 2556 

3. การประเมินการสูญเสียการกักเก็บคารบอนเหนือ
พ้ืนดินของไมตนในปาพรุควนเคร็งหลังจากเกิด
ไฟปาอยางรุนแรงเมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูล
ภาพถายดาวเทียม, 2557 

4. แผนการสำรวจปาท่ีเหมาะสมตอการประมาณหา
มวลชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบภูมสิารสนเทศใน
เขตลุมน้ำหวยเอ่ียน อำเภองาว จังหวัดลำปาง, 
2557 

01304696 
01312699 

01304696 
01304698 
01312699 

2 นายกอบศักดิ์  วันธงไชย 
ผูชวยศาสตาจารย 
วท.บ.  )วนศาสตร(  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 
วท.ม.  )วนศาสตร(  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
Dr.rer.nat. (Silviculture) 
University of Freiburg, Germany, 
2551 
3 2599 00113 38 4 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาไฟปา การจัดการไฟปา 
อารักขาปาไม 

งานวิจัย 
1. ผลกระทบของการเผาไรหมุนเวียนบนพ้ืนท่ีสูงตอ

การเก็บกักและปลดปลอยคารบอนสูบรรยากาศ, 
2555 

2. การกักเก็บคารบอนในปาผลดัใบท่ีมคีวามถ่ีของ
ไฟแตกตางกัน บรเิวณเขตรกัษาพันธุสัตวปาหวย
ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 2556 

3. Fuel properties and fire behaviour 
characteristics of prescribed fire in pine-
dominated forests at Nam Nao National 
Park, Thailand, 2556 

4. Effects of past burning frequency on 
woody plant structure and composition 

01312699 01306631 
01306696 
01306698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

 in dry dipterocarp forest, 2557  
3 นายขวัญชัย  ดวงสถาพร 

ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 
3 3203 00513 04 8 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นโยบายและการวางแผนทรัพยากรปาไม 
การรับรองปาไม รุกขกาลวิทยา 
 

งานวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบการวัดการเตบิโตของตนไมดวย

เทปวัดเสนผานศูนยกลาง และ Manual band 
dendrometer, 2557 

2.  การศึกษาเทคนิคการสำรวจปาไม เพ่ือการ
สำรวจของปาในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานชองแคบ
สามัคคี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, 2557 

3.  False ring occurrences and their 
idenfication in Teak (Tectona grandis) in 
Northeastern Thailand, 2555 

4. Climatic signals derived from the growth 
variation and cycles of Pinus merkusii in 
Easternmost Thailand, 2556 

01312699 01304696 
01304698 
01312699 

 

4 นายจงรัก  วัชรินทรรัตน 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 
วท.ม. )วนศาสตร(  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 
3 3010 00777 85 7 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การปลูกและฟนฟูปา วนวัฒนวิทยาปาใน
เมือง ปฐพีวิทยาปาไม 

งานวิจัย 
1.  ผลผลิตและการวิเคราะหผลตอบแทนทางดาน

การเงินของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตสั อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, 2557 

2. The influences of an invasive plant 
species (Leucaena leucocephala) on 
tree regeneration in Khao Phuluang 
Forest, Northeastern Thailand, 2555 

3.  Greenhouse gas emissions and carbon 
stock changes in rubber tree plantations 
in Thailand from 1990 to 2004, 2556 

4.  Effects of stand structural characteristics 
on the microclimate of Bang Kachao 
Green Space: the best urban oasis of 
Asia, 2556 

5.  Climate change adaptation in case of 
Bang Kachao Urban Green Space, in 
Samut Prakan Province, Thailand, 2556 

01306622 
01312699 

 

01306622 
01306696 
01306698 
01312699 

 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=16485
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=16485
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=16485
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

5 นางดวงใจ  ศุขเฉลิม 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2530 
Ph.D. (Plant Sciences) 
University of  Tokyo, Japan, 2536 
3 1005 00310 32 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
พฤกษอนุกรมวิธาน วิทยาศาสตรทุงหญา 
อนุกรมวิธานพืชวงศบุกบอน พืชใหกลิ่น
หอม พืชปากินได 
 

งานวิจัย 
1.  การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศเข็ม ในบาง

พ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสมีา, 2555 

2.  การเติบโตของบุกคนโทท่ีงอกจากหัวยอยบน
กานใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ, 2556 

3.  Distribution and ecology of Araceae on 
limestone mountains of Lop Buri and 
Saraburi provinces, Thailand, 2558 

4. Biological activities of  lipophilic extract 
from Lasia spinosa (L.) Thwaites 
(Araceae): effect on seed germination 
and seedling growth of  invasive plant 
(Mimosa diplotricha C. Wright ex 
Sauvalle) in Thailand, 2558 

5.  Species composition of understory 
vegetation and large herbivore 
abundance in burnt and an unburnt 
deciduous dipterocarp forest at Huai Kha 
Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand, 
2558 

01302612 
01302631 
01309696 
01309698 
01312699 

 

01302631 
01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

6 นายดอกรัก  มารอด 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร)  เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
D.Sci. (Biological Science) 
Kyoto University, Japan, 2544 
3 6401 00082 90 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาปาไม การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ พลวัตปาไม 
 

งานวิจัย 
1.  ความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการ

กับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสมีา, 
2556 

2. ความหลากหลายของเฟรนอิงอาศัยในลุมน้ำหวย
คอกมา-ดอกยป ุย จังหวัดเชียงใหม, 2557 

3. Colonization of tree species along an 
interior-exterior gradient across the forest 
edge in a tropical montane forest, 
western Thailand, 2555 

4. Carbon cycling in teak plantation in 
comparison with seasonally dry tropical 
forests in Thailand, 2555 

5. Vegetation structure and floristic 
composition along the edge of montane 
forest and agricultural land in Um Phang 
Wildlife Sanctuary, Western Thailand, 
2555 

6. The influences of an invasive plant 
species (Leucaena leucocephala) on 
tree regeneration in Khao Phuluang 
Forest, Northeastern Thailand, 2555 

7. Studies in the recent new genus record 
Pseudostachyum (Poaceae: 
Bambusoideae) from Thailand: notes on 
its taxonomy, distribution and habitat, 
2556 

8. Relationships between functional traits 
and the ability of forest tree species to 
reestablish in secondary forest and 

enrichment plantations in the uplands of 
northern Thailand, 2556 

9. Influences of environmental factors on 
tree distribution of lower montane 
evergreen forest at Doi Suthep-Pui 
National Park, Chiang Mai Province, 2557 

01302611 
01312699 

01302611 
01302696 
01302698 
01312691 
01312697 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

7 นายดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล  
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
D.Sc. (Agriculture and Forestry), 
University of  Helsinki, Finland, 
2541 
3 2508 00087 19 7 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
วนวัฒนวิทยา การฟนฟูปาไมเชิงนิเวศ 
เมลด็พรรณไมปา 

งานวิจัย 
1.  ชีววิทยาการสืบพันธุของไมเทพทาโร, 2555 
2.  Genetic diversity of Cinnamomum 

porrectum (Roxb.) Kosterm. in Southern 
Thailand detected by Inter Simple 
Sequence Repeat (ISSR) analysis, 2555 

3.  Provenance variation in seed 
morphometric traits and growth 
performance of Senna siamea (Lam.) 
erwin et barneby at lad krating 
plantation, Chachoengsao Province, 
Thailand, 2555 

 01306621 
01306696 
01306698 
01312699 

 

8 นายเดชา  วิวัฒนวิทยา 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 
Dr. Agr. (Forest Entomology) Kyoto 
University, Japan, 2548 
3 1022 00602 43 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
อนุกรมวิธานนิเวศวิทยา พฤติกรรมของ
มด นิเวศวิทยาของสัตวในดิน 
การจัดการแมลงปาไม 

งานวิจัย 
1. Two new species of the Aenictus 

pachycerus species group (Hymenoptera: 
Formicidae: Aenictinae) from Southeast 
Asia, 2556 

2. The effectiveness of weaver ant 
(Oecophylla smaragdina) biocontrol in 
Southeast Asian citrus and mango, 2556 

3. Philidris ants iiving inside dischidia 
epiphytes from Thailand, 2557 

01312699 
 

01302661 
01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

9 นายไตรรตัน  เนียมสุวรรณ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 
M.S. (Forestry) 
University of Tennessee, United 
States of America, 2547 
Ph.D. (Natural Resources) University 
of Tennessee, United States of 
America, 2551 
3 6707 01015 67 4 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
วนศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางไม 

งานวิจัย 
1. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดไีฮดในแผนช้ินไม

อัดดวยการเติมผงถานไมไผ, 2558 
2.  Tannin extraction from the bark of 

Rhizophora spp., a residue from charcoal 
production, for environment-friendly 
wood adhesive applications, 2556 

3.  Variability in chemical and mechanical 
properties of Para rubber (Hevea 
brasiliensis) trees, 2558 

01305641 
01305696 
01305698 

01305631 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

10 นายทรงกลด  จารุสมบัต ิ
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 
3 1012 03068 00 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Wood and Non-Wood Utilization, 
Wood Non-Wood composite Board, 
Manufacturing Management in 
wood Industrial,  
Engineered Wood 

งานวิจัย 
1.  กลองคาฮอง (CAJON) จากวัสดุเศษเหลือทาง

การเกษตร, 2556. 
2. กากข้ีแปงยางของเสียจากโรงงานสูผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน, 2557. 

3.  A study of physical, mechanical and 
thermal properties for thermal insulation 
from narrow-leaved cattail fibers, 2555 

4.  Properties of rubberwood medium-
density fiberboard bonded with starch 
and urea-formaldehyde, 2555 

5.  Properties of Sandwich - type 
particleboard panels made from 
rubberwood and Eastern Redcedar, 2557 

01305641 
01305696 
01305698 
01312699 

 

01305641 
01305696 
01305698 
01312699 

 

11 นายนริศ ภูมภิาคพันธ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

งานวิจัย 
1. ความชุกชุม และพ้ืนท่ีอาศัยท่ีเหมาะสมของ

หมาใน (Cuon alpinus) และเหยือ่หลักใน
อุทยานแหงชาติทับลาน, 2555 

2. การติดตามหลังการปลอยเน้ือทราย ละมั่ง และ
กวางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ, 2556 

3. การติดตามละมั่ง และเน้ือทรายท่ีปลอยคืนสู
ธรรมชาติในเขตรักาพันธุสตัวปาเวียงลอ จังหวัด

01302651 
01302661 
01312691 
01312697 
01312699 

01302651 
01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 1025 00555 57 9 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาสัตรปา สตัวเลี้ยงลูกดวยนม
การจัดการสตัวปา 

พะเยา, 2556 
4.  นิเวศวิทนยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเน้ือ

ทราย (Axis porcinus) ท่ีปลอยในเขตรักษา
พันธุสัตวปาเวียงลอ 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 

12 นายนันทชัย  พงศพัฒนานุรักษ  
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
Ph.D. (Forest Science) 
Colorado State University, U.S.A., 
2550 
3 1012 01683 68 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาปาไมเชิงปริมาณ สถิตเิชิงพ้ืนท่ี 
การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 

งานวิจัย 
1. การประเมินศักยภาพเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ระยะไกลในอุทยานแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม, 
2555 

2. การจัดลำดับความสำคญัของกลุมปาทางบกใน
ประเทศไทยโดยใชดัชนีภูมิภาพ, 2557 

3. แบบจำลองพ้ืนท่ีอาศัยท่ีเหมาะสมของวัวแดงใน
สภาพปจจุบันและภายใตการคาดการณ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย, 
2557 

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

 01302696 
01302698 
01312699 

13 นายนิคม  แหลมสัก 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
Ph.D. (Biomaterial  Sciences) 
University of Tokyo, Japan, 2539 
5 8105 90005 72 7 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยีของแผนไมประกอบ การใช
ประโยชนไม พลังงานจากไม 

งานวิจัย 
1.  การลดการปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดในแผนช้ินไม

อัดดวยการเติมผงถานไมไผ, 2558 
2.  Production of oil palm frond fiberboard 

and its sound absorption characteristics, 
2555 

3.  Charcoal production and utilization in 
Thailand, 2556 

4.  Influence of particle size of pretreatment 
oil palm trunk fibers from simultaneous 
saccharification and fermentation on 
ethanol production, 2557 

 
 

01305651 
01305696 
01305698 
01312699 

01305651 
01305696 
01305698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

14 นายประทีป  ดวงแค 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
ปร.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 
4 1206 00007 51 2 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 

งานวิจัย 
1. การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุงปาทาม ในลุม

น้ำมูล, 2556 
2.  อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร 

(Limnonectes taylori) บรเิวณปาดิบเขาเขต
สงวนชีวมณฑลหวยคอกมาจังหวัดเชียงใหม, 
2557 

3.  Vegetation structure and floristic 
composition along the edge of montane 
forest and agricultural land in Um Phang 
Wildlife Santuary, Western Thailand, 2555 

4. Relationships between functional traits 
and the ability of forest tree species to 
reestablish in secondary forest and 
enrichment plantations in the uplands of 
northern Thailand, 2556 

5. Opisthotropis spenceri Smith, 1918 
(Serpentes : Natricidae) : the third and 
fourth specimens, 2557 

01312699 01302696 
01302698 
01312691 
01312696 
01312697 
01312698 
01312699 

51  นายปสสี   ประสมสินธ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 
University of Freiburg, Germany, 
2538 
3 4515 00087 25 5 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
ชีวมิติปาไม การสำรวจทรัพยากรปาไม 
การจัดการทรัพยากรปาไม  

งานวิจัย 
1.  ความเพ่ิมพูนรายปของไมสักหลังการสืบตอพันธุ

โดยการแตกหนอและการปลูกดวยเหงาของสวน
ปาแมเมาะ จังหวัดลำปาง, 2556 

2.  พลวัตของพืชพรรณในชวงเวลา 10 ป ในปาเต็ง
รัง เซคเตอรแมหวด ปาสาธิตงาว จังหวัดลำปาง, 
2556 

3. การศึกษาเทคนิคการสำรวจปาไม เพ่ือการ
สำรวจของปาในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานชองแคบ
สามัคคี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, 
2557 

4. การเปรยีบเทียบการวัดการเติบโตของตนไมดวย
เทปวัดเสนผานศูนยกลาง และ Manual band 
dendrometer, 2557 

01304622 
01304623 
01304624 
01312699 

 
 
 
 

01304622 
01304623 
01304624 
01304696 
01304698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

16 นายปยพงษ  ทองดีนอก 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 
ปร.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 
3 3097 00153 58 6 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การจัดการลุมน้ำ อุต-ุอุทกวิทยา 
การสำรวจระยะไกล 

งานวิจัย 
1.  ผลกระทบของละอองลอยในอากาศท่ีเกิดจากไฟ

ปา และการเผาซากพืชในพ้ืนท่ีเกษตรตอ
ลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน, 2556   

2.  Role of soil temperature and moisture 
on soil respiration in a teak plantation 
and mixed deciduous forest in Thailand, 
2556 

3.  Species diversity and litter dynamics in 
secondary mixed deciduous forest, 
Thung Salaeng Lung National Park, 
Northern, Thailand, 2556 

01301621 
01301641 
01301643 
01301696 
01301698 
01312699 

01301621 
01301641 
01301643 
01301696 
01301698 
01312699 

17 นายพยัตติพล  ณรงคะชวนะ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2523 
M.Agr.Sc. (Forestry) 
Nagoya University, Japan, 2529 
D.Agr.Sc. (Erosion Control 
Engineering) 
Nagoya University, Japan, 2533 
3 1206 00191 10 2 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ 
วิศวกรรมชีวภาพของดิน 

งานวิจัย 
1.  Assessment of economics crops 

damaged in flooded area: an 
implemented on Chalerm Phra Kiat 
District, Pak Phanang Sub-Watershed, 
Thailand, 2557 

2.  Assessment of the effects of community 
expansion and land use transformation 
on a coastal area in Thailand, 2557 

3.  Spatial analysis for coastal zone change 
related to land utilization, 2557 

01303622 
01303631 
01303643 
01312699 

 

01303611 
01303631 
01303696 
01303698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

18 นายพสุธา สุนทรหาว 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 
Ph.D. (Forest Resources 
Management) 
University of the Philippines at Los 
Banos, Philippines, 2551 
3 4112 00197 02 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การจัดการทรัพยากรปาไมอยางมสีวนรวม 
การสงเสริมปาไม วนศาสตรชุมชน 
 

งานวิจัย 
1.  การบริหารจดัการทรัพยากรปาไมแบบมสีวน

รวมในโครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแกว, 
2556 

2.  การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกลในการ
ประเมินมูลคาผลผลิตของตนจาก (Nypa 
Fruticans Wurmb.) ในพ้ืนท่ีปาชายเลน 
จังหวัดสมุทรสาคร, 2556 

3. ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรของปาชุมชนทาปา
เปาตำบลทาปลาดุก อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน, 
2556 

4.  การประเมินมูลคาความเสียหายจากการทำลาย
ปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556 

5.  ผลผลิตและการวิเคราะหผลตอบแทนทางดาน
การเงินของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตสั อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, 2557 

6.  การประเมินมูลคาคารบอนท่ีกักเก็บในไมยืนตน
ของปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ, 2558 

 01304661 
01304696 
01312698 
01312699 

19 นายพิชิต  สมบูรณ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
M.Sc. (Paper Technology)   
Helsinki University of Technology, 
Finland, 2546 
D.Sc. (Paper Technology) Helsinki 
University of Technology, Finland, 
2552 
3 5006 00386 48 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยีการผลติกระดาษ 
เทคโนโลยีการเคลือบและแปรรูปกระดาษ 
เทคโนโลยีการผลติเยื่อรีไซเคิล 

งานวิจัย 
1.  Development of laboratory wet creping 

method to evaluate and control pulp 
quality for tissue, 2557 

2.  Examination of separate and mixed 
refining methods on softwood and 
hardwood pulps for linerboard 
production, 2557 

3.  Development of laboratory wet creping 
method to evaluate and control pulp 
quality for tissue, 2558 

01305671 
01305696 
01305698 

01305671 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

20 นายมณฑล จำเริญพฤกษ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2521 

งานวิจัย 
1.  ผลผลิตมวลชีวภาพและปรมิาณการรวงหลนของ

ซากพืชในปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด, 2555 

01312691 
01312697 
01312699 

 

01306611 
01306696 
01306698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 
Ph.D. (Silviculture and Forest 
Influences) 
University of The Philippines Los 
Banos, Philippines, 2531 
3 1999 00030 29 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
วนวัฒนวิทยา วนเกษตร วนศาสตรชุมชน 
ฟารมปาไม 

2.  การสำรวจและรวบรวมพันธุทำมัง (Litsea 
petiolata Hook.f.) ในเขตจังหวัดระนอง, 
2556 

3.  ความหลากหลายของพืชพรรณปาดิบแลง
ภายหลังการสมัปทานทำไมในพ้ืนท่ีสถานีวิจัย
และฝกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด, 
2556 

4.  ผลของ BAP, kinetin และ TDZ ตอการ
เจริญเติบโตของใบสีทองในสภาพปลอดเช้ือ, 
2558 

 

21 นายยงยุทธ  ไตรสุรตัน 
ศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 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 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
นิเวศวิทยาภูมิทัศน 
แบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

งานวิจัย 
1.  ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอมาตรการจำกัด

เวลาทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน, 
2555 

2.  การกระจายของนกปากหางในประเทศไทย, 
2556 

3.  การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุงปาทาม ใน
ลุมน้ำมลู, 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 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 

 

01302696 
01309698 
01312697 
01312699 

01302612 
01302696 
01309698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

22 นายรองลาภ  สขุมาสรวง 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

3 1023 00230 08 2  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เทคนิคการศึกษาและจดัการสัตวปา 
พฤติกรรมสัตวปา สถิต ิ
 

งานวิจัย 
1.  Mapping the distribution of dholes, 

Cuonalpinus (Canidae, Carnivora), in 
Thailand, 2555 

2.  A spotted linsang prionodonpardicolor 
observation from Eastern Thailand, 2555 

3.  Occurrence of three fields across a 
network of protected areas in Thailand: 
prey, intraguild, and habitat associations, 
2555 

4.  Genetic diversity of selected pheasant in 
captive conditions, 2555 

5.  Population characteristics and viability of 
the introduced hog deer (Axis porcinus 
Zimmermann, 1780) in PhuKhieo Wildlife 
Sanctuary, Thailand, 2556 

6.  Terreastrial activity patterns of wild cats 
from camera-trapping, 2556 

 01302696 
01302698 
01312699 

23 นายรุงเรือง  พูลศิริ  
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
Dr.nat.tech. (Forest Soils), University 
of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Austria, 2546 
3 2001 01212 38 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
ปฐพีวิทยาปาไม สารอาหารไมปา 
วนวัฒนวิทยา 

งานวิจัย 
1.  ผลผลิตและปรมิาณสารอาหารของยูคาลิปตสั

สายตนตางๆ อายุ 5 ป ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, 2558 

2.  มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 4 ชนิดท่ีมี
อายุลำตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง 
จังหวัดเชียงใหม, 2558 

3.  Forest structure and species diversity of 
secondary forest after cultivation in 
relation to various sources at lower 
northern Thailand, 2556 

4. Species diversity and litter dynamics in 
secondary mixed deciduous forest, 
Thung Salaeng Lung National Park, 
Northern, Thailand, 2556 

5. Effect of land uses of Huai Lam Kradon 
Sub-watershed on quantifying soil 
carbon potential with process base 
model, 2557   

 01306641 
01306696 
01306698 
01312697 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

24 นางลดาวัลย  พวงจิตร 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2525 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
D.Sc. (Silviculture) 
University of Helsinki, Finland, 2532  
3 1009 03464 80 6 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
วนวัฒนวิทยา วนวัฒนเขตเมือง 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

งานวิจัย 
1.  ผลผลิตมวลชีวภาพและปรมิาณการรวงหลนของ

ซากพืชในปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด, 2555 

2.  มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 4 ชนิดท่ีมี
อายุลำตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง 
จังหวัดเชียงใหม, 2558 

3.  การประเมินมูลคาคารบอนท่ีกักเก็บในไมยืนตน
ของปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ, 2558 

4.  Photoprotection of evergreen and 
drought-deciduous treeleaves to 
overcome the dry season in monsoonal 
tropicaldry forests in Thailand, 2557 

01306698 
01312691 
01312697 
01312699 

01306696 
01306698 
01312699 

25 นายวีระภาส  คณุรัตนสิร ิ
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 
Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 
University of Freiburg, Germany, 
2549 
3 10160 0859 51 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การรับรูระยะไกล 
การสำรวจแจงนับทรัพยากรปาไม 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 

งานวิจัย 
1.  การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกลในการ

ประเมินมูลคาผลผลิตของตนจาก (Nypa 
fruticans Wurmb.) ในพ้ืนท่ีปาชายเลน จังหวัด
สมุทรสาคร, 2556 

2. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบกลุมปรบัใน
การประเมินของปา ณ ปาสาธิต และตนแบบ
ของคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557  

3.  การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพ่ือจำแนกชนิดปา
ไมของประเทศไทย, 2559  

01312697 
01312699 

 

01304696 
01304698 
01312699 

 

26 นายวัฒนชัย ตาเสน 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 
Ph.D. (Agriculture) 
Kyushu University, Japan, 2553 
3 7002 00326 87 1 
 

งานวิจัย 
1. A sibling species of Aenictus dentatus 

Forel (Hymenoptera: Formicidae) found 
from the continental Southeast Asia, 
2555 

2. Species diversity of insect pollinators in 
different land use ecosystems at Chiang 
Mai Province, 2556 

3. Studies on efficiency of insect pollinators 
in different land use ecosystems, 2556 

 01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาแมลงปาไม 
นิเวศวิทยาการสืบตอพันธุของไมยนืตน 

4. Powderpost beetle communities 
(Coleoptera: Bostrichidae) in durian-
based agricultural areas in southern 
Thailand, 2556 

5. Relationships among insect pollinators, 
micro-environmental factors and fruit 
settings of Teak (Tectona grandis L.F.) in 
seed orchards in Thailand, 2557 

27 นายวันชัย  อรุณประภารัตน 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
D.Agr. (Forest and Wood Science) 
Tokyo University of Agriculture and 
Technology, Japan, 2540 
3 6204 00243 93 7 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยีการทำแผนท่ีในทางปาไม 
ภูมิสารสนเทศ การวางแผนถนนปาไม 

งานวิจัย 
1.  แผนการอนุรักษ และแกไขปญหาชางในประเทศ

ไทย, 2556 
2.  การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพ่ือจำแนกชนิดปา

ไมของประเทศไทย, 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 

01303641 
01303642 
01312699 

01303641 
01303696 
01303698 
01312699 

28 นายวิจักขณ  ฉิมโฉม 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
M.Sc. (Environmental Science) 
University of Aberdeen, England 
(United Kingdom), 2539 
Ph.D. (Wildlife Science) University 
of Tennessee, United  States of 
America, 2547 
3 1018 01367 40 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 
เสียงรองสตัวปา นิเวศวิทยาและการ
จัดการนกเงือก 

งานวิจัย 
1.  ชนิดอาหารของหมีควาย (Ursus thibetanus) 

ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงโดยการ
วิเคราะหกองมลู, 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 

01312697 
01312699 

01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

29 นายวิชาญ  เอียดทอง 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
Dr.Agr. (Agricultural Science) 
Kyoto University, Japan, 2542 
3 9205 00258 80 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
อนุกรมวิธานพรรณไมปา 
ทรัพยากรพันธุกรรมพรรณไมปาและการ
อนุรักษ ชันและยางรัก 

งานวิจัย 
1.  ผลกระทบของน้ำทวมขังจากเหตุการณอุทกภัยป

พ.ศ. 2554 ตอความหลากชนิดไมตนในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน, 
2555 

2. การวิเคราะหความผันแปรทางพันธุกรรมของตน
รักแกนมอในประเทศไทยโดยใชเครือ่งหมาย 
Start Codon Targeted (SCoT), 2557 

3.  บันทึกถึงความผันแปรสีและลวดลายแกนไม
พะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย, 2557 

4.  ความใกลชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพ
ทางการอนุรักษของพรรณไมสกุลยางนาใน
ประเทศไทย, 2557 

01312699 01302696 
01302698 
01312699 

30 นายสคาร  ทีจันทึก 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 
3 3021 00349 65 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การฟนฟูระบบนิเวศปาไม 
ปฐพีวิทยาปาไม นิเวศวิทยาปาไมประยุกต 

งานวิจัย 
1.  การเติบโตและมวลชีวภาพของกลาไมปา

ชายหาด 15 บริเวณปาธรรมชาติและพ้ืนท่ีชนิด 
เปดโลง ณ สถานีวิจยัเพ่ือการพัฒนาชายฝงอัน
ดามัน, 2555 

2. ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตและ
ผลผลติของไมกระถินเทพท่ีข้ึนเองในพ้ืนท่ีเหมือง
แรราง สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556 

3. การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไมปาใน
พ้ืนท่ีโครงการปลูกฟนฟูท่ีดำเนินการโดย บริษัท 
ปตท., 2557  

4. Water quality from mangrove forest: The 
King's royally initiated Laem Phak Bia 
environmental research and 
development project: Phetchaburi 
Province, Thailand, 2555  

01306611 
01306696 
01306698 
01312699 

01306611 
01306696 
01306698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

31 นายสมนิมิตร  พุกงาม 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 
3 7601 00455 95 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การจัดการลุมน้ำ อุตุนิยมวิทยาพ้ืนผิว 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

งานแตงเรียบเรียง 
คูมือการศึกษาปาไมไทย, 2558 

งานวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการในพ้ืนท่ี

ปาไม พ้ืนท่ีวนเกษตร และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ำยอยหวยแรง -คลองพีด 
จังหวัดตราด, 2555 

2.  ผลของการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนท่ีดินตอ

ขนาดและความถ่ีการเกิดน้ำหลากในลุมน้ำชี, 

2556 

3.  การเปรียบเทียบการประมาณคาสูญเสียดินโดย
แบบจำลอง USLE, MMF และ RMMF บริเวณ
พ้ืนท่ีลุมน้ำชุน อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ, 
2556 

5.  ดัชนีพลังชะลางของฝนในสมการสญูเสยีดิน
สากลตามภาคภูมิอากาศของประเทศไทย, 2558 

6.  การประเมินคาดัชนีพลังชะลางพังทลายของฝน
ในประเทศไทย, 2558 

7.  Application of SWAT model for assessing 
effect on main function of watershed 
ecosystem in headwater, Thailand, 2557 

01301696 
01301698 
01312699 

01301621 
01301641 
01301643 
01301696 
01301698 
01312697 
01312699 

32 นายสมหวัง  ขันตยานุวงค 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
Ph.D. (Biomaterial Sciences) 
University of Tokyo, Japan, 2545 
3 9010 00516 73 0 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
ฟสิกสของเสนใยเยื่อและกระดาษ 
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 

งานแตงเรียบเรียง 
รายงานการสอบทวนงานวิจัยโครงการการศึกษา
เยื่อไมไทยเพ่ือการผลิตกระดาษธนบัตร, 2558 

งานวิจัย 
1.  ผลของชนิดกรดและระดับความเปนกรด-ดางตอ

ความสามารถในการหนวงการเกิดคราบผลิกระ
จกและสมบัติของกระดาษคั่นกระจก, 2556 

2.  Development of laboratory wet creping 
method to evaluate and control pulp 
quality for tissue, 2558 

3.  Effects of shrimp chitosan on the 
physical properties of handsheets, 2559 

01305631 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

01305631 
01305632 
01305696 
01305698 
01312697 
01312699 

33 นายสราวุธ  สังขแกว 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

งานวิจัย 
1.  ความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการ

กับการกระจายของสังคมพืช บริเวณเขาแหลม 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสมีา, 

01312699 01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 
Ph.D. (Plant Taxonomy and 
Systematics), University of Dublin, 
Ireland, 2551 
3 8605 00129 44 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
ชีววิทยาปาไม อนุกรมวิธานพืช ไผ 

2556 
2.  Oceanic currents, not land masses, 

maintain the genetic structure of the 
mangrove Rhizophora mucronata Lam. 
(Rhizophoraceae) in Southeast Asia, 
2557 

3.  Influences of environmental factors on 
tree distribution of lower montane 
evergreen forest at Doi Sutep-Pui 
National Park, Chiang Mai Province, 2557 

4.  Studies in the recent new genus record 
Pseudostachyum (Poaceae: 
Bambusoideae) from Thailand: notes on 
its taxonomy, distribution and habitat, 
2557 

5.  Pholidota longibulba Holttum 
(Orchidaceae), a new record for 
Thailand, 2557 

34 นายสันติ  สุขสอาด 
รองศาสตราจารย 
วท.บ.  )วนศาสตร (  
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 
วท.ม.  )วนศาสตร(  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 
3 1598 00022 97 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม 
การตลาดผลิตภณัฑปาไม  
การจัดการปาไม 

งานวิจัย 
1.  การประเมินมูลคาดานนันทนาการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร, 2556 
2.  ปจจัยท่ีมีผลตอความคดิเห็นของราษฎรในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูรายรอบเขตรักษษ
พันธุสัตวปาเขาเขียว – เขาชมภู จงัหวัดชลบุรี, 
2557 

3.  การตลาดและการวิเคราะหทางการเงินของการ
ลงทุนทำสวนไมกฤษณา จังหวัดระยอง, 2557 

4.  การผลิตและการตลาดของผลติภัณฑไมสัก ใน
ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร, 2557 

5.  การประยุกต การสุมตัวอยางแบบกลุมปรบัใน
การประเมินของปา ณ ปาสาธิต และตนแบบ
ของคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557 

6.  มูลคาการใชประโยชนของปา ในปาชุมชนบาน
เขาเขียว ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี, 2557 

7.  ความพรอมของประชาชนในการรับมืออุทกภยั
ในตำบลเทพราช อำเภอสิชลจังหวัด

01304696 
01304698 

 

01304696 
01304698 
01312697 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

นครศรีธรรมราช, 2557 
8.  ความคิดเห็นของราษฎรตอกองทุนชวยเหลือ

อาหารชางปาแหงประเทศไทย:กรณีศึกษา เขต
รักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดจันทบุรี, 2557 

9. ความคิดเห็นของราษฎรทองถ่ินท่ีมีตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากร
ปาไมในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขานัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2557 

10. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปา
ชายเลนของชุมชนตำบลเขาถาน อำเภอทาฉาง 
จังหวัดสุราษฎรธานี, 2558 

35 นางสาพิศ  ดิลกสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 
Ph.D. Physiology and Tree 
Improvement) 
Northern Territory University, 
Australia, 2542 
3 1024 01102 12 8 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การปรับปรุงพันธุไมปา 
สรีรวิทยาไมยืนตน 
การประเมินคารบอนของปาไม 

งานวิจัย 
1.  Role of soil temperature and moisture 

on soil respiration in a teak plantation 
and mixed deciduous forest in Thailand, 
2556 

2.  Stress-wave velocity of trees and 
dynamic Young's modulus of logs of 4-
year-old Eucalyptus camaldulensis trees 
selected for pulpwood production in 
Thailand, 2556 

3.  Photoprotection of evergreen and 
drought-deciduous treeleaves to 
overcome the dry season in monsoonal 
tropicaldry forests in Thailand, 2557 

01306621 
01306641 
01306696 
01306698 
01312699 

 

01306621 
01306641 
01306696 
01306698 
01312699 

 

63  นายสุธีร  ดวงใจ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 
Dr.rer.nat. (Molecular Systematica 
and Evolution of Plants) 
University of Vienna, Austria, 2550 

งานวิจัย 
1.  สัณฐานวิทยาของลูกออดบางชนิดใน

มหาวิทยาลยัขอนแกน จังหวัดขอนแกน, 2555 
2.  ลักษณะทางกายวิภาคของใบยคูาลิปตสัสายตนท่ี

ตานทานแตนสรางปม, 2557 
3.  Analyses of amplified fragment length 

polymorphisms (AFLP) indicate rapid 
radiation of Diospyros species 
(Ebenaceae) endemic to New Caledonia, 
2556 

01312699 
 

01302681 
01302696 
01302698 
01312699 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 5203 00070 14 4 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
พันธุศาสตรปาไม 
คุวามสัมพันธเชิงโมเลกุลของพืช 
การปรับปรุงพันธุไมปา 

4.  Molecular phylogenetics of New 
Caledonian Diospyros (Ebenaceae) using 
plastid and nuclear markers, 2556 

 
3.2.2  อาจารยผูสอน 
 

ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายดำรงค  ศรีพระราม 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
M.S. (Forest Engineering) 
State University of New York,  USA., 
2531 
D.Agr. (Forest and Wood Science) 
Tokyo University of Agriculture and 
Technology, Japan, 2543 
3 1101 01123 23 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เครื่องยนตปาไม 

งานวิจัย 
การวิเคราะหความหนาแนนของเรือนยอดปาไมโดย
ใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียว กระณศีึกษา จังหวัด
เชียงใหม, 2556 

01312699 01303696 
 

2 นางสาวประเทือง  พุฒซอน 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 
Dr.rer.Nat (Wood Chemistry and 
Chemical Technology of Wood) 
Hamburg University, Germany, 2541 
3 1304 00269 75 2 

งานวิจัย 
Eucalyptus camaldulensis density and fiber 
length estimated by near-infrared 
spectroscopy, 2555 
 

01305631 
01305632 
01305696 
01305698 

01305631 
01305632 
01305696 
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การทำไม การสำรวจเพ่ือทำแผนท่ีทางปา
ไม ระบบฐานขอมูลในทางปาไม 

3 นายปยวัตน  ดลิกสัมพันธ 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 
ปร.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2551 
3 1199 00269 22 9 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การทำไม การสำรวจเพ่ือทำแผนท่ีทางปา
ไม ระบบฐานขอมูลในทางปาไม 

งานวิจัย 
การวิเคราะหความหนาแนนของเรือนยอดปาไมโดย
ใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียว กระณศีึกษา จังหวัด
เชียงใหม, 2556 
 
 

01303621 
01303696 
01312699 

01303621 
01303696 

 

4 นายวิพักตร  จินตนา 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 
Ph.D. (Forest Ecology) 
Ehime University, Japan, 2539 
3 9105 00069 96 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาปาไมและการจดัการ วนเกษตร
และวนศาสตรชุมชน ปาชายเลน 

งานวิจัย 
Wood Utilization and Productivity of 
Mangrove Forest at Sam Chong Tai Village, 
Phang-nga Province, 2556 

01313611 
01313696 
01313698 
01312699 

01304661 
04696013  
 

5 นางสาวสุภัทรา  ถึกสถิตย 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 
วท.ด. (วนศาสตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

3 2406 00100 78 5  
 

งานวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบคุณาภาพน้ำบางประการใน

พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีวนเกษตร และพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม บรเิวณพ้ืนท่ีลุมน้ำยอยหวยแรง-
คลองพีด จังหวัดตราด, 2555 

2.  การประยุกตใชแบบจำลอง SWAT เพ่ือศึกษา
ปรากฏการณเอลนีโญ และลานีญาตอปริมาณ
น้ำทา บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ำสาขาลำชี, 2557 

01301696 
01301698 

01301696 
01301698 

 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=14951
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=14951
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=14951
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ลำดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวิชา(  

ชื่อสถาบัน,ปท่ีสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
3.2.3  อาจารยพิเศษ 
  ไมมี 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานและสหกิจศึกษา)  
          ไมมี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ไมมี 
 4.2 ชวงเวลา 
  ไมมี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไมมี 
 
5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
           5.1 คำอธิบายโดยยอ 
           การวิจัยระดับปริญญาเอก และเรียบเรยีงเปนวิทยานิพนธ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาตามขอบังคับวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นิสิต คนควา วิจัย ดวยตนเอง รูวิธีการวิเคราะหปญหา การวางแผนวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช
เครื่องมือวิเคราะหข้ันสูง 

5.3  ชวงเวลา  
ตามแผนการศึกษา 
5.4  จำนวนหนวยกิต  
แบบ 1.1 จำนวน 48 หนวยกิต 
แบบ 2.1 จำนวน 36 หนวยกิต 
แบบ 2.2 จำนวน 48 หนวยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา ใหคำแนะนำและชวยเหลือดานวิชาการแกนิสิต ใชระบบสืบคนขอมูลทาง      
อินเทอรเนต 
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     5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลงานวิจัยของนิสิตประกอบดวยการดำเนินการในสวนตาง ๆ ดังนี้  
(1) ใหนิสิตนำเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ        

วนศาสตร รวมกับนิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร คณาจารย และผูสนใจ รวม 4 ครั้ง 
(2) ใหนิสิตรวมการสอบปากเปลาโครงการวิทยานิพนธ โดยมีตัวแทนจากอาจารยประจำหลักสูตร และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจำตัวนิสิต 
 (3) ใหนิสิตสอบปากเปลาข้ันสุดทายเพ่ือนำเสนอวิทยานิพนธเม่ือดำเนินการวิจัยแลวเสร็จ 
 (4) ใหนิสิตดำเนินการใหผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

 
หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ดังตอไปนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือ
การพัฒนาองคความรูทางดานวนศาสตรและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
ใหกับนิสิต  
- สนับสนุนใหนิสิตเขารับการฝกอบรมในการประยุกตใช
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาองคความรูทางดานวนศาสตรและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการ
ประพฤติ ปฏิบัติโดยใชหลักการ 
เหตุผลและคานิยม อันดีงาม  
2. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจ 
และจัดการปญหาท่ีซับซอน ความ
ขัดแยง และขอบกพรองทาง
จรรยาบรรณโดยคํานึงถึง ความรูสึก
ของผูอ่ืน 

- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุม
สัมพันธ 
  

- ทุกรายวิชามีการสอดแทรก
ตัวอยางปญหา และแนวทางในการ
แกปญหา ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ในประเด็นทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

- กำหนดใหมีขอสอบเพ่ือประเมิน
คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
และวิชาการในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

- กำหนดใหมีการถามในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับคุณธรรม จรยิธรรม ใน

- นำผลสรุปการประเมินการ
สอนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมของแตละรายวิชา
มาพิจารณา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
การสอบประมวลความรอบรู 

 
2.2 ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
1.  มีความรูความเขาใจอยางถองแท
และลึกซ้ึง ในหลักการ ทฤษฎีและ
เทคนิคการวิจัยท่ีเปนแกนในสาขาวิชา  
 
 
2. สามารถพัฒนานวัตกรรมและสราง
องค ความรูใหม 

- การบรรยาย ประกอบการซักถาม 
- การอภิปรายกลุม 
- การมอบหมายงาน 
- การคนควาดวยตนเอง 
- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- กระตุนใหนิสิตสรางสรรค

นวัตกรรมและสรางองค ความรู
ใหม โดยการศึกษานอกสถานท่ีท่ี
เก่ียวของ 

- การสอบขอเขียน 
- การนำเสนอผลงาน 
- การสอบวัดคุณสมบัติ 
- การสอบปากเปลาข้ันสุดทาย 

 
2.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
1.  สามารถคิดวิเคราะหประเด็น
ปญหาอยางสรางสรรค  
2.  สามารถสังเคราะหและบูรณาการ
องคความรู ท้ังภายในและภายนอก
สาขาวิชา เพ่ือออกแบบและทํา
โครงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูใหม 
3. สามารถวางแผนและดำเนินงาน
โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการ การ
พัฒนา หรือการแกปญหาตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอมปาไม  

- การทำบทปฏิบัติการ 
- Project- based learning 
- Problem- based learning 
- การมอบหมายงาน 
-  การนำเสนอผลงาน 
- การคนควาดวยตนเอง 
- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- การสอบขอเขียน 
- การนำเสนอผลงาน 
- การสอบวัดคุณสมบัติ 
- การสอบปากเปลาข้ันสุดทาย 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
1. มีภาวะผูนํา มีความสามารถสูงใน
การแสดง ความคิดเห็นทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
 
 
 

- การมอบหมายใหทำงานรวมกัน
เปนกลุม เพ่ือฝก การเปนท้ัง
ผูนำและผูตามท่ีดี ในการรับฟง 
การยอมรับ หรือปรับเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 

- ใหนิสิตประเมินตนเองและ
ผูรวมงานในกลุม ในประเด็น
ท่ีเก่ียวกับระดับของการมี
สวนรวมในการทำงานรวม 
และนำผลการประเมินท่ีได
เปนสวนหนึ่งของการ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
 
2. มีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ันใน
การพัฒนาตนเองและองคกรอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการประเมิน วางแผน 
และปรับปรงุ 

 

- มีการกำหนดใหนิสิตสงงานให
ตรงตอเวลา และมีการกำหนด
บทลงโทษท่ีชัดเจนหากไมปฏิบัติ
ตาม เชน การตัดคะแนน   

ประเมินผลรายวิชา 
- กำหนดใหทุกรายวิชามีการ

ประเมินผลดานรับผิดชอบ
ของนิสิต เชน ความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย การสงงานตรง
ตอเวลา 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
1. สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและ สถิติมาใชแกไข
ปญหาอยางเจาะลึกใน สาขาวิชา  
 
 
 
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  
3. สามารถนําเสนอรายงาน 
วิทยานิพนธหรือ โครงการคนควาท่ี
ตีพิมพในรูปแบบท่ีเปนทางการ และไม
เปนทางการ 

- การทำบทปฏิบัติการท่ีมีการใช
คณิตศาสตร สถิติ หรือการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหปญหา 
 
 

- ใหนิสิตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำเสนอผลงาน 

- การทดสอบความสามารถใน
การใช คณิตศาสตร สถิติ 
หรือการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

- การนำเสนอผลงานใน
รายวิชาสัมมนา 
 

- การนำเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการท่ี
เก่ียวของหรือผลงานไดรับ
การตีพิมพ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 
01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมน้ำและ

สิ่งแวดลอมปาไม 
            

01301621 การจัดการลุมน้ำข้ันสงู             
01301641 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยลีุมน้ำข้ันสูง             

01301643 การจำลองแบบระบบลุมน้ำข้ันสูง             

01301696 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ำและ
สิ่งแวดลอม 

            

01301698 ปญหาพิเศษ             
01302591 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ

ปาไม 
            

01302611 นิเวศวิทยาปาไมข้ันสงู             

01302612 นิเวศวิทยาภูมิทัศนและการจำลองความ
หลากหลายทางชีวภาพข้ันสูง 

            

01302631 พฤกษศาสตรพ้ืนบานข้ันสูง             

01302651 นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว
ปาเขตรอนข้ันสูง  

            

01302661 นิเวศวิทยาและการจดัการแมลงปาในเขต
รอนข้ันสูง 

            

01302681 ชีววิทยาของไมยืนตนและคณุภาพของไม             

01302696 เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาปาไม             

01302698 ปญหาพิเศษ             
01303591 เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม             
01303611 ทักษะในการแกปญหาดานวิศวกรรมปา

ไม 
            

01303621 ความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีในการวางแผนปา
ไม 

            

01303631 วิศวกรรมชีวภาพของดินข้ันสูง เพ่ือ
แกปญหาเทคนิคเชิงนิเวศ 

            

01303641 การปาไมแบบแมนยำ             
01303696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม             

01303698 ปญหาพิเศษ             
01304591 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากร

ปาไม 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 
01304622 สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรปาไม             
01304623 ระบบโปรแกรมคณติศาสตรสำหรับการ

จัดการทรัพยากรปาไม 
            

01304624 วิธีตัดสินดวยปริมาณในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 

            

01304661 วนศาสตรสังคมประยกุต             
01304696 เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปา

ไม 
            

01304698 ปญหาพิเศษ             
01305591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไมและกระดาษ 
            

01305631 เคมีของเฮมิเซลเูลส             
01305632 เคมีของสารแทรกในไม             
01305641 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม             
01305651 เทคโนโลยีการผลติผลติภัณฑไมข้ันสูง             
01305671 กระบวนการบดเยื่อและข้ึนรูป

แผนกระดาษข้ันสูง 
  

    
 

 
 

  
 

01305696 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม
และกระดาษ 

            

01305698 ปญหาพิเศษ             
01306591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน             
01306611 วนวัฒนวิทยาประยุกต             

01306621 การปรับปรุงพันธุไมปาข้ันสูง             
01306622 แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของ

ไมปา 
            

01306631 พฤติกรรมไฟปา             
01306641 แบบจำลองสารอาหารปาไม             

01306696 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา             

01306698 ปญหาพิเศษ             
01312691 เทคนิคการวิจัยข้ันสูงทางวนศาสตร             
01312697 สัมมนา             
01312699 วิทยานิพนธ             
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสำเร็จการศึกษา  
 - ทวนสอบรายวิชาจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีมีนิสิตลงทะเบียน และ
ทวนสอบตามผลการเรียนรูของแตละรายวิชากำหนด 
 - ชวงเวลาในการทวนสอบเม่ือจบภาคการศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดำเนินการ
รวบรวมผลการทวนสอบเสนอตอคณะกรรมการทวนสอบ และเสนอตอคณะตอไป 
 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา  
 - การประเมินผลจากผูใชบัณฑิต และบัณฑิตเกาท่ีไปประกอบอาชีพแลว จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
และอาจารยพิเศษ  
 
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 แบบ 1.1 
 (1) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
 (2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จำนวนอยางนอย 2 เรื่อง 
 3.2 แบบ 2.1 
 (1) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
 (2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จำนวนอยางนอย 1 เรื่อง 
 3.3 แบบ 2.2 
 (1) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
 (2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จำนวนอยางนอย 2 เรื่อง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

มีการปฐมนิเทศแกอาจารยประจำหลักสูตรใหม ใหมีความรูและเขาใจ ระบบการบริหารและการ
ดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดโดย สกอ. 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
 (1) จัดใหมีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประกอบดวยผูเรียนประเมินผลผูสอน ผูเรียน
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และผูสอนประเมินตนเอง เพ่ือนำผลท่ีไดไปพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 
 (2) จัดวาระการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา เพ่ือวิเคราะห
และทบทวนผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา  
 (3) สนับสนุนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยสนับสนุนหลักสูตรใหเขาฝกอบรมเก่ียวกับทักษะ
การสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 
 (4) สนับสนุนอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 
 (5) จัดอาจารยพ่ีเลี้ยง (mentor) ใหกับอาจารยใหม 
 (6) สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนำผลท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 

(7) สนับสนุนการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน e-learning 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) จัดใหอาจารยประจำหลักสูตรเขารับการอบรมทางวิชาการท่ีเปนสาขาเฉพาะของอาจารยแตละคน 
(2) สนับสนุนใหอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมในโครงการพัฒนาวิชาการท่ีเหมาะสม และมีสวนรวมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(3) สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
  

หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำ
หลักสูตร และอาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทำหนาท่ี   

•  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย  
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  •  คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู
ประสานงาน ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลวนำเสนอท่ีประชุม
ภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   

  •  กำกับและติดตาม จัดทำ มคอ. 3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอนดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพภายใตการกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  •  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ   

  •  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย นายจางผูใช
บัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนำผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ   

  •  ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน 

 •  นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบเวลา 5 ป  
 
2. บัณฑิต  
 มุงเนนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนิสติ ซ่ึงเปน
การประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตางๆ ได เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกำหนดไวในผลลัพธการเรียนรู บัณฑิตท่ีจบ
การศึกษามีงานทำท้ังในหนวยงานราชการและเอกชน โดยจะทำการสำรวจถึงจำนวนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  นอกจากนี้ในทุกปการศึกษาท่ีมีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทำการประเมิน
บัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 ดาน คือ (1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดาน ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตอไป  
 

ผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 ผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง 
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แบบ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

 
3. นิสิต 
  3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
   มีระบบการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ มี
คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคระบุไวอยางชัดเจนใน 
มคอ. 2 คือ 
  1. กำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร 
  2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
     การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
  หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ความสุข ดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนิสิต
รวมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังการเรียนและการใชชีวิต เพ่ือใหนิสิต
ใหมของหลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะนำแนวทางการศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังใหคำแนะนำ
เก่ียวกับแผนการเรียน และขอกำหนดตางๆ  
 
 3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
  การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิต ใชระบบอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลนิสิต และ
อาจารยท่ีปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธไดนัดหมายไดหลายชองทางเพ่ือการปรึกษา 
หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตโดยใชรูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย พ่ีเลี้ยง ระบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน เพ่ือนตามเพ่ือนภายในรุนของนิสิตเอง ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเขาถึงนิสิต เปนการกระตุนใหนิสิต
ดำเนินการตามข้ันการศึกษาท่ีหลักสูตรไดจัดทำข้ึน เพ่ือใหนิสิตสามารถศึกษาไดตามข้ันตอนและกาวหนาไปพรอม
กัน 
 
 3. 3 มีกระบวนการหรือผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

• การคงอยู การสำเร็จการศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานการคงอยูของ

นิสิต และการสำเร็จการศึกษา อยางสม่ำเสมอ โดยผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

• ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  
  หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจำ

ทุกป เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆของนิสิต เพ่ือนำมาพัฒนาและ
ควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต ดังนี้  
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  1. ชองทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนจากนิสิต โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา หรือ อาจารยประจำ
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา  
  2. เม่ือมีเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนำเรื่อง
รองเรียนเขาหารือในท่ีประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาหาทางแกไข หากขอรองเรียน
ท่ีเก่ียวของระดับภาควิชาและคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดำเนินการมอบหมายใหประธานหลักสูตรนำ
ขอรองเรียนดังกลาว ดำเนินการโดยนำเขาประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะตอไป  
 3. มีการติดตามขอรองเรียน เพ่ือรับฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
 
4. อาจารย 

4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม และมีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ี
เหมาะสม โปรงใส 

 เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตรเปนหลักสูตรกลางของคณะ ดังนั้นการรับ
อาจารยใหมใหเปนไปตามเกณฑการรับอาจารยใหมของแตละภาควิชา ซ่ึงภายใตการบริหารของหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานและการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารย การประเมินความตองการดานขีดความสามารถ
ของหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการวิเคราะหอัตรากำลังประกอบการคัดเลือก
บุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตร ซ่ึงมีระบบการรับและข้ันตอน ดังนี้ 
  1. หลักสูตรมีการวิเคราะหอัตรากำลังและสงเรื่องขออัตรากำลังตามเกณฑผานคณะและมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ  
  2. เม่ือไดอัตรา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาของคณะ เพ่ือ
พิจารณาสาขา ท่ีตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครอาจารยใหม เพ่ือใหมีจำนวนอาจารยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของ
หลักสูตร  
  3. อาจารยใหมจะไดรับคำแนะนำในดานการเรียนการสอน ดานการทำงานในองคกร และดานอ่ืน ๆ ตาม
ภารกิจของหลักสูตร นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหความรู
และฝกทักษาะการสอน อีกท้ังยะงทำใหอาจารยใหมไดมีเครือขายรูจักกันระหวางคณะ อาจารยใหมจะไดรับ
มอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจำรายวิชา/อาจารยพ่ีเลี้ยง 
  4. มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิอดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอฝายวิชาการคณะ และกรรมการประจำ
คณะ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ แลวแจงสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอไป 
 
  4.2 คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของอาจารยในหลักสูตร 
          อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซ่ึงเปนสวนท่ีมา
จากการรับสมัคร การคัดกรองตามข้ันตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

• ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจำทุกป มีการควบคุม กำกับ 

สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารยทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
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 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการพัฒนาตนเองตามความ
ตองการ 
 3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
โดยติดตามผลการพัฒนา และการนำความรูไปใชประโยชน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
  หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้  
  1. แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ/
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถามี) และสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพ่ือกำหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของหลักสูตร 
  2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนำขอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของ
ศิษยเกาและการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา learning outcome กำหนด
รายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพ่ือพิจาณามาตรฐานการเรียนรู 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการ
เรียนรวมกัน 
  4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซ่ึงมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ (ถามี) /ผูใชบัณฑิตเขารวมเปนกรรมการ
เพ่ือใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทำหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาท่ีทันสมัย รวมท้ัง
การจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต 
  5. เสนอความเห็นชอบตามลำดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร 
  6. นำหลักสูตรไปดำเนินการและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 – 6) 
  7. สรุปผลการดำเนินการประจำป (มคอ.7) 
  8. มีการนำผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
  9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

5.2 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทำรางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต    
  2. มีการประชุมคณาจารยเพ่ือพิจารณากำหนดผูสอน ตามความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ
ประสบการณการทำงานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมขอมูล เพ่ือนำเขาประชุมหลักสูตรโดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง มีการกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาจัดทำ มอค.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา    
  4. อาจารยผูสอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน  
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  5. หลังปดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย   
  6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารยประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรรวมกันกำหนด
แนวทางในการกำหนดอาจารยผูสอนในแตละปการศึกษา 
 

5.3   มีการประเมินผูเรียน กำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

• การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
  1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคำอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพ่ือใหอาจารยผูสอนแต
ละรายวิชานำไปเปนขอมูลสำหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พรอมท้ังกำหนด
กิจกรรมการเรยีนรู   

  2. มหาวิทยาลัยมีกลไกกำหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา 
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร 

เพ่ือพิจารณาดูความสอดคลองตามคำอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนำขอมูลข้ึนเผยแพรกับนิสิต 
  4. หลังจากครบกำหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอหลักสูตร

เพ่ือดำเนินการปดรายวิชา หากไมนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไมใหมีปญหาในการกำกับติดตาม มคอ.5/มคอ.
6 

  5. กำหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต ใหผูสอนนำเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาวาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรงุ มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป 

• การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
1. หลักสูตรมีการกำหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2 

  2. อาจารยผูสอนพิจารณาน้ำหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา 
ใน มอค.2 มีการกำหนดวิธีการท่ีใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชา 

  3. อาจารยผูสอนรวมพิจารณาขอสอบและนำมาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ
ท่ีกำหนดไวแลวเสนอหลักสูตรและคณะ 

  4. หลักสูตรกำหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยการทำแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูและการพิจารณา 
ตัดสินผลการเรียนรวมกันในท่ีประชุมหลักสูตร 

  5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
รายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
ใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกำหนดใหมีการรายงานวิธีการท่ีใชในการประเมิน เกณฑการ
ประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาตอไป 

• การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต  
 1. อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู  
 3. อาจารยผูสอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีการแกไขเกรดของนิสิต  
 4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชา แลวนำเขาท่ี

ประชุม กรรมการประจำคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด  
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 5. หลักสูตรนำขอมูลการประเมินผลการเรียนรูมาจัดทำ มคอ.7 
 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนำองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนและ
แกไขปญหาไดจริง  จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยการฝกประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานไดจริงเม่ือจบ
การศึกษา  
 

5.5 มีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

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

  1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกำหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา  

  2. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกำหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ 
กำกับใหผูสอนจัดทำ มคอ.5/มคอ.6  

  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือ พิจารณาดูความสอดคลองตามคำอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2  

  4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร  

  5. เสนอท่ีประชุมหลักสูตรพิจารณาเพ่ือนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดำเนินงาน
ตอไป 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
  6.1 มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 

มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา /คณะ/สถาบันโดย การมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ
เทคโนโลยีและสิง่อำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอของบประมาณ
ประจำป ดังนี้  

1. สำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชมุรวมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังภาควิชา เพ่ือ
รวบรวมเขาท่ีประชุมภาควิชา  

4. ภาควิชาดำเนินการจัดทำรางคำของบประมาณประจำปสงไปยังคณะ สำหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ 
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือรวมพิจารณาการจัดลำดับความจำเปนในการดำเนินการเสนอของบประมาณสำหรับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ  
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6.2 มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
ภาควิชา /หลักสูตร ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองอยางเพียงพอเหมาะสมและ

สามารถตอบสนองความตองการและความจำเปนพ้ืนฐานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
แกสังคม  
 

6.3 มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
 มีการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา เพ่ือ
นำเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถดำเนินการไดจะ
ประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดำเนินการ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการดำเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
แบบ 1.1 และ 2.1 
 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ/การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปท่ี
แลว ซ่ึงไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะใหดำเนินการ 

x x x x 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของ
หลักสูตรหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x 

9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
กับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x 

10) บุคลการสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทำหนาท่ีถายทอดความรูใหกับ
นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของ
สวนงานตนสงักัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพการ
บริหารหลักสูตรโดยรวมร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x* x 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 
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แบบ 2.2 
 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3  ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม  (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ .
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ/
การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน
มคอ.7 ปท่ีแลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให
ดำเนินการ 

x x x x x x 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงค
ของหลกัสูตรหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x x 

9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

x x x x x x 

10) บุคลการสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทำหนาท่ีถายทอด
ความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

x x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวมร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

x* x* x* x* x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x* x* x* x 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 
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หมวดท่ี 8   กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากผลคะแนนในรายวิชา ผลการทำโครงการ และกิจกรรม

เชิงวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดไวในแตละรายวิชา  
-  การพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยผูเรียน   

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยในรายวิชาตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  ซ่ึงรวมเอาการ

ประเมินดานทักษะกลยุทธการสอนและการใชสื่อการสอนไวดวย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม พิจารณาจากการสำเร็จการศึกษาของผูเรียน จำนวนผลงานวิจัย/งาน

วิชาการท่ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพร ประกอบกับผลการสำรวจความคิดเห็นตอ
ภาพรวมของหลักสูตรจากผูเรียน ผูสำเร็จการศึกษา และผูใชดุษฎีบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะวนศาสตร 

 
4. กระบวนการการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
 จากการรวบรวมขอมูล จะทำใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละรายวิชา 
หากพบปญหาของรายวิชา ก็สามารถท่ีจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย 
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับจะดำเนินการทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง 
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