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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
   
  รหัสหลักสูตร    25420021100763        
  ชื่อหลักสูตร  
   ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยว  
 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Parks, Recreation, and Tourism 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
  

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
 ชื่อย่อ     วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
 ชื่อเต็ม    Master of Science (Parks, Recreation, and Tourism) 
 ชื่อย่อ     M.S. (Parks, Recreation, and Tourism) 
 
3. วิชาเอก  
  

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  

แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
     

5.1 รูปแบบ    
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 



มคอ. 2 

 2 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
5.3 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร     
     
 สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยว 
- เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 

  
 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  6/2564 
เมื่อวันที่   7 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 

1) นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการนันทนาการและการท่องเที่ยว และ นักวิชาการ
อิสระ หรือ ชื่อต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

2) อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วนศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เป็นต้น 

3) ประกอบอาชีพอิสระ หรือ นักธุรกิจ มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
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9. ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ นามสกุล 

 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

(ทุกระดับ) 
สาขาวิชา (ทุกระดับ) ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 อาจารย์ นางสาวจิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง 

วท.ม. 
Ph.D. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Conservation Biology 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
University of Minnesota, U.S.A. 

2543 
2545 
2557 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายปิยพงษ์ ทองดีนอก วท.บ. 
วท.ม. 
ปร.ด. 

วนศาสตร์ 
วนศาสตร์ 
วนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2540 
2543 
2549 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวแสงสรรค์ ภูมิสถาน  
 

วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

วนศาสตร์ 
อุทยานและนันทนาการ 
Recreation, Parks, and 
Tourism Sciences 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
Texas A&M University, U.S.A. 

2544 
2546 
2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 
 เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   

  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ธรรมชาติภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
ลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ รวมถึงความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่กันชนของพ้ืนที่คุ้มครอง ปัจจุบันพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ารวมกันเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 19 ของเนื้อที่ประเทศ โดยรวมเอาระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส าคัญ
ที่เหลืออยู่ของประเทศไว้เกือบทั้งหมด และเมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ของพ้ืนที่คุ้มครองหลักทั้งสองประเภทจะเห็น
ว่ามีแนวโน้มของขนาดพ้ืนที่ที่ลดลง อันมาสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยเฉพาะความต้องการในการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจ าเป็นต้องน าสถานการณ์ของพ้ืนที่
คุ้มครองมาพิจารณาปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้อง ทันสถานการณ์ และสามารถน าไปส่งเสริมใน
การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ธรรมชาติภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2) การใช้พ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือการประกอบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องมากว่าทศวรรษ จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 - 2562) จ านวนผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเพ่ือ
นันทนาการและการท่องเที่ยวมีจ านวนสูงกว่า 17.8 ล้านคนต่อปี ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 5 ปีก่อน (พ.ศ. 2553 - 2557) ถึง
ร้อยละ 68 จากแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของผู้มาเยือนดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหาผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการและ
การท่องเที่ยวต่อพ้ืนที่ธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ทางด้านนันทนาการมีรูปแบบและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น การพัฒนา
รายวิชาและงานวิจัยด้านพฤติกรรมนันทนาการและผลกระทบทางนันทนาการและการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่จะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
ประเทศ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือนไปพร้อมกัน 
 

3) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี การพัฒนา            
การท่องเที่ยวรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับฐานทรัพยากรภายในประเทศและพลวัตของการท่องเที่ยวใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงแนวทางการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศตามนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 และตอบสนองต่อรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy 
Model ที่พูดถึงกันอย่างมากส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 หรือ COVID-19 ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวสัตว์ป่า การ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับรายวิชาเกี่ยวกับของพื้นที่คุ้มครองและนันทนาการทางธรรมชาติเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศ 

  
  



มคอ. 2 

 5 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
1) ปัจจุบันคนในสังคมไทยให้ความส าคัญกับการพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการและการท่องเที่ยวมากขึ้น 

โดยเฉพาะนันทนาการและการท่องเที่ยวที่อาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบหลัก
ต่อสังคมในการสร้างองค์ความรู้ และท างานวิจัยในเชิงรุกเพ่ือชี้น าสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและจัดการ
ที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว 

2) ปัจจุบันมีหน่วยงานในระดับกระทรวงถึง 2 กระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการอุทยานหรือ
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทต่าง ๆ และงานด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองต่างๆ ในระดับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งกระทรวงดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลักของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่สามารถตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงานได ้ 

3) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศหลายสถาบันจัดหลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างไรก็ตามมีเพียงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ของคณะวนศาสตร์ เท่านั้นที่เฉพาะเจาะจงด้านอุทยานหรือพ้ืนที่
คุ้มครอง และครอบคลุมไปถึงเรื่องของนันทนาการและการท่องเที่ยว ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงรายวิชาและพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการองค์ความรู้หลักที่ เชื่อมโยง
กันทั้ง 3 ส่วนอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อกระแสการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน 

4) ในปัจจุบันกระแสสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจัดการอุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครอง
ประเภทต่าง ๆ และงานด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวมีหลากหลายมากข้ึน การปรับปรุงหลักสูตรจึงจ าเป็นที่
จะต้องปรับปรุงรายวิชา จัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับกระแสดังกล่าวได้ 

5) รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge Tourism) 
ที่ให้ความส าคัญกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีบทบาทสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้มาเยือน โดยน าเสนอทั้งความ
สนุกสนาน ความรู้ และความท้าทายในเชิงประสบการณ์ในคราวเดียว ทั้งนี้การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวสีเขียว ถูกก าหนดให้เป็นรูปแบบหลักของการท่องเที่ยวเชิงความรู้โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNWTO) นอกจากนี้ในการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตร
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในมิติของการส่งเสริมการเรียนรู้และเป้าหมายของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้หลักสูตรที่ปรับปรุงนี้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศโดย
ภาพรวม 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
           
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ ให้มีความรู้ เชิงลึกด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบพ้ืนที่คุ้มครอง นันทนาการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและส่งเสริมความก้าวหน้าของงานวิจัยได้ 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทยที่จัดการเรียน
การสอนด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยเปิดท าการสอนมาเป็นเวลากว่า 80 ปี โดย ในระดับ
ปริญญาตรีสาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวเป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวนศาสตร์ส่วนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยานและนันทนาการ 
เปิดสอนในคณะวนศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว และมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
ให้กับบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
วิชาชีพอีกด้วย ซ่ึงหลักสูตรนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ยังท าวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแก่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสถาบันที่เป็นผู้น าวิชาการ
ในด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย ด้วยความเป็นมาของพันธกิจด้าน
วิชาการที่ต่อเนื่องมายาวนานของคณะวนศาสตร์ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กล่าวถึงใน 11.1 และ 11.2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวนี้จึงมีความสอดคล้องกับ   
พันธกิจหลักของคณะวนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น 
ไม่มี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชาอื่น 
  ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ   
    ไม่มี   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว มุ่งผลิตมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และทางด้านวิชาการด้าน
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ที่พร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าต่อการพัฒนาด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศ  

 
1.2 ความส าคัญ 
การใช้พ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์โดยชุมชนท้องถิ่น 

ความต้องการในการใช้ที่ดินในพ้ืนที่คุ้มครอง ตลอดจนการใช้ประโยชน์เพ่ือโครงการก่อสร้างขนาดต่างๆ โดย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนับวันจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้อุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศซึ่ง
จัดตั้งขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนแหล่งต้นน้ าล าธารเป็น
วัตถุประสงค์หลัก ถูกคุกคามและได้รับความกดดันมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือน าไปสู่
การจัดการแก้ปัญหาของพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด ารงบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ และยกระดับการ
จัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ก้าวไปสู่ความเป็นสากลจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันพลวัตของนันทนาการและการท่องเที่ยวที่ไม่หยุดนิ่งทั้งมิติของสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ก็ยิ่งเพ่ิมความจ าเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นมากขึ้น
เช่นกัน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยานนันทนาการ และการท่องเที่ยว จึงได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ต้องให้ความส าคัญกับศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองที่เป็นจุดเด่น
ของหลักสูตรและไม่มีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งการมีหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรและฐานงาน
วิชาการที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่คุ้มครองอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของการอนุรักษ์และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยาน

แห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืน ๆ นันทนาการ และการท่องเที่ยว   
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
หลักสูตรมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในช่วง 5 ปี นับตั้งแต่การปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้ 

 
การพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งช้ี 

1. การยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร           
ให้มีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมต่อการ
ผลิตมหาบณัฑิตที่พึงประสงค ์

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิต 

3. จัดหาปัจจยัเกื้อหนุนให้เพียงพอตอ่
การผลิตมหาบัณฑิต 

4. พัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับการผลิตมหาบัณฑิต 
ที่พึงประสงค ์

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทัง้
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

3. มีกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

4. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรท าการวิจยั
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5. มีการน าความรู้และประสบการณ์
จากการวิจัยและบริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และส่งเสรมิการวิจยัของนิสิต 

6. ร้อยละของผลงานวิจัยอันเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
 

2. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
ด้านอุทยาน นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศโดย
ใช้ความรู้เป็นฐาน 

1. ผลิตงานวิจยัที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาอุทยาน นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพและ
องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

3. การประยุกต์และถ่ายทอดองค์
ความรู้และผลงานวิจัยด้านอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเพือ่
เสรมิสร้างศักยภาพของชุมชนและ
ประเทศชาต ิ

4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

5. พัฒนาระบบสารสนเทศและ

1. จ านวนงานวิจัยและบริการวิชาการ
ทางด้านอุทยาน นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว 

2. จ านวนโครงการวิจยัและบริการ
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดสู่
ประชาชน 

3. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
วิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและ/หรือ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มสี่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการแก่
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5. จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้
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การพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อบูรณาการ
ความรู้และวิชาการทางด้าน
อุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 

6. ประชาสมัพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจยัที่สร้างขึ้นโดยสาขา
อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว ให้แพร่หลายในมุมกว้าง
และลึก รวมทั้งสรา้งบทบาทในการ
เป็นผู้น าและการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในงานวิชาการด้านต่างๆ ของสังคม
และประเทศ 

ประโยชน์ท้ังในระดับภูมภิาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

6. จ านวนโครงการวิจยัหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและความร่วมมือท้ัง
ในและต่างประเทศ 

3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ 

1. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้
เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
ระบบพ้ืนท่ีคุ้มครองของประเทศ 

2. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรยีน
การสอนและการวิจยัของอาจารย์
ประจ าและนสิิต 

3. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1. จ านวนกิจกรรม /โครงการวิจยัและ
พัฒนาวิชาการเกี่ยวกับพื้นที่
คุ้มครอง 

2. จ านวนรายวิชา/กิจกรรม/โครงการ
ที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. จ านวนกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสรมิ
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 

2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการ  
วัน-เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาวิชาวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการ หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
 2.2) เป็นคนวิกลจริต 
 2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
 2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท าความผิดทางวินัย 

 3) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 มีนิสิตส่วนหนึ่งไม่มีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ     
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 ก าหนดให้เรียนวิชาพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีเพ่ิมเติม 
          

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ปีที ่ ปีการศึกษา 

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

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (รับนิสิตปีละ 10 คน หน่วย : บาท) 
  
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  398,200   796,400   796,400   796,400   796,400  
รวมรายรับทั้งสิ้น  398,200  796,400   796,400   796,400   796,400   

  
 2.6.2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)  

 
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร  165,000   173,250   181,913   191,008   200,559  
2. งบด าเนินงาน  154,000   308,000   308,000   308,000   308,000  
3. งบอุดหนุน  55,000   110,000   110,000   110,000   110,000  
4. รายจ่ายอื่น  5,500   11,000   11,000   11,000   11,000  
5. งบลงทุน   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 599,500 822,250 830,913 840,008 849,559 

  
2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร  
 

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 59,950 40,700 40,700 40,700 40,700 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

ข้อ 29 การเทียบโอนผลการเรียน 
 29.1 การเทียบโอนผลการเรียนกระท าได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า

ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียน ดังนี้ 

1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือแต้มคะแนน 3.00 
หรือเทียบเท่าหรือได้ระดับคะแนน S 

4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระท ามิได้ ยกเว้นนิสิตที่
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 

5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน 

อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือ
เรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท ส่วนปริญญาเอกจ านวน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับโอนหน่วยกิต 

29.2 การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน 
1) นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความ

ร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ฉบับใช้บังคับในปัจจุบัน 

2) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรับ
ถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 

ทั้งนี้ ในขณะที่นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นนิสิต
เต็มเวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต หรือ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา โดย
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น 
2) รายวิชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่น ามาค านวณแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

 ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 
3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. วิชาเอก                ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
- สัมมนา   2  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ  13  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

ข.  วิทยานิพนธ์           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 

ก.  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
- สัมมนา                2  หน่วยกิต 

   01308597  สัมมนา      1,1  
                        (Seminar) 

- วิชาเอกบังคับ    13 หน่วยกิต 
   01308511**  หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
                       (Principles of Recreation and Nature  

Tourism)  
   01308512**    มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ 2(2-0-4) 
     (Human Dimensions in Park and Recreation 
     Area Management)  

01308513 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่คุ้มครอง   2(2-0-4) 
Ecology of Protected Areas 

01308531 การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง    3(3-0-6) 
     (Protected Area Management) 

01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ   3(2-3-6) 
    และการท่องเที่ยว 

(Research Techniques in Parks,  
Recreation, and Tourism) 

- วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

01308514  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ส าหรับพื้นที่คุ้มครอง   3(3-0-6) 
(Conservation Biology for Protected Areas) 

01308521** เทคนิคการวางแผนส าหรับอุทยานและ  3(2-3-6) 
พ้ืนที่นันทนาการ 

     (Planning Techniques for Parks and  
Recreation Areas) 

_____________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01308522 ผลกระทบทางนันทนาการ   3(2-3-6)
   (Recreation Impacts) 

   01308523** การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติ 3(2-3-6) 
     (Nature Interpretation Project Planning) 
   01308524** ระบบภูมิสารสนเทศส าหรับอุทยาน นันทนาการ 3(2-3-6) 

และการท่องเที่ยว  
(Geographic Information System for  
Parks, Recreation, and Tourism)  

   01308534** การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
     (Ecotourism Management) 
   01308535** การจัดการการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
     (Tourism Management) 
   01308536** การท่องเที่ยวสัตว์ป่า    3(3-0-6) 
     (Wildlife Tourism) 
   01308596 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และ  1-3 
     การท่องเที่ยว 

(Selected Topics in Parks, Recreation  
and Tourism) 

   01308598 ปัญหาพิเศษ     1-3 
     (Special Problems) 
 
             ข.  วิทยานิพนธ์         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   01308599 วิทยานิพนธ์     1-12 
     (Thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน

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

1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

2 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านการวัดและการวางแผน 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านนโยบาย การบริหาร และการ

จัดการ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และ 

วิทยานิพนธ์ 
  เลขล าดับที่  8  หมายถึง     ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
                                              จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308511 หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
01308512 มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ  2(2-0-4) 
01308513 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่คุ้มครอง   2(2-0-4) 
01308531 การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง 3(3-0-6) 
 รวม 10(10-0-20) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
                                              จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 3(2-3-6) 
01308597 สัมมนา 1 

 วิชาเอกเลือก 9( -  - ) 
รวม 13( -  - ) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308599 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308597 สัมมนา 1 
01308599 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 7 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
01308511** หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ    3(3-0-6) 
  (Principles of Recreation and Nature Tourism) 

 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดและหลักการการจัดการการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ป่าไม้และแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ องค์ประกอบของการจัดการ
การท่องเที่ยวและนันทนาการ (ทรัพยากรท่องเที่ยวและนันทนาการ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการด้านการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว) การวางแผนและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts for sustainable tourism development. Concepts and principles 
for tourism management in forest and natural areas. Types of nature-based 
tourism. Tourism and recreation components: tourism and recreation resources, 
tourism services and facilities, tourism marketing and promotion. Planning and 
management administration for tourism and recreation. Field trip required. 

 
01308512** มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ    2(2-0-4) 
  (Human Dimensions in Park and Recreation Area Management) 

แนวคิดเก่ียวกับมนุษยมิติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะและ
พฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้
ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ การวัดพฤติกรรมผู้ใช้ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่
นันทนาการ กรณีศึกษาการจัดการผู้ใช้ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ 

Concepts of human dimensions in natural resource management. 
Characteristics and behaviors of park and recreation area users. Theories and 
research related to park and recreation area users. Measuring behaviors of park 
and recreation area users. Case studies of park and recreation area user 
management. 

 
01308513 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่คุ้มครอง      2(2-0-4) 
  (Ecology of Protected Areas) 

 แนวคิดและหลักทางนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่าในระดับสังคม ระบบนิเวศทางบกและ
ทางน้ า การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ระบบนิเวศในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts and principles of community forest and wildlife ecology. 
Terrestrial and aquatic ecosystems.  Conservation and utilization of ecosystem 
inside and outside protected areas. Ecosystem restoration. Field trip required. 

 
 
 
 

_____________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01308514  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ส าหรับพื้นที่คุ้มครอง      3(3-0-6) 
(Conservation Biology for Protected Areas) 

หลักและปรัชญาของชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคาม 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ การอนุรักษ์ระดับประชากรและชนิด การอนุรักษ์
ในพ้ืนที่คุ้มครองที่มีลักษณะทางกายภาพชีวภาพและภัยคุกคามที่แตกต่างกัน และการอนุรักษ์
นอกพื้นที่คุ้มครองกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 

Principles and philosophy of conservation biology. Biological diversity. 
Threats to biological diversity and extinction. Conservation at population and 
species levels. In-situ conservation in protected areas with different physical and 
biological settings and threats, and ex-situ conservation. Case study. Field trip 
required.  
 

01308521** เทคนิคการวางแผนส าหรับอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ   3(2-3-6) 
  (Planning Techniques for Parks and Recreation Areas) 

ประวัติและพัฒนาการของการวางแผนอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ เทคนิคในการ
วางแผนอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการในระดับนโยบาย ระดับพื้นท่ี และระดับบริเวณ เทคนิคการ
วางแผนยุทธศาสตร์แบบจ าลองในการวางแผนอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการและการประยุกต์กับ
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 

History and development of park and recreation area planning. Planning 
techniques for parks and recreation areas at policy, area and site levels. Strategic 
planning techniques. Park and recreation planning models and their applications 
to Thailand. Field trip required. 

 
01308522 ผลกระทบทางนันทนาการ      3(2-3-6) 
  (Recreation Impacts) 

แนวคิดและหลักผลกระทบทางนันทนาการ  ประเภทและลักษณะเฉพาะของผลกระทบ
ทางนันทนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางนันทนาการ  การประเมิน ติดตามตรวจสอบ
และมาตรการแก้ไขผลกระทบทางนันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts and principles of recreation impacts. Types and characteristics 
of recreation impacts. Factors influencing recreation impacts. Recreation impact 
assessment, monitoring, and mitigation measures.  Field trip required. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
** วิชาปรับปรุง 
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01308523** การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติ    3(2-3-6) 
(Nature Interpretation Project Planning) 

หลักการสร้างความซาบซึ้งในคุณค่าของธรรมชาติและการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การ
พัฒนาเค้าโครงในการสื่อความหมาย กระบวนการวางแผนและออกแบบโครงการและตัวกลางใน
การสื่อความหมายธรรมชาติ กลยุทธ์ในการน าแผนโครงการสื่อความหมายไปปฏิบัติและการ
กระตุ้นการรับรู้ของผู้ใช้ประโยชน์ต่อโปรแกรมสื่อความหมาย มีการศึกษานอกสถานที่ 

Principles of nature appreciation enhancement and persuasive 
communication. Development of interpretive theme. Process in planning and 
design of nature interpretation project and interpretive media. Strategies for 
implementation of interpretive project plan and provoking users’ perception on 
interpretive programs. Field trip required. 

 
01308524** ระบบภูมิสารสนเทศส าหรับอุทยาน นันทนาการ    3(2-3-6) 

และการท่องเที่ยว  
(Geographic Information System for Parks, 
Recreation, and Tourism)  
 การประยุกต์หลักและวิธีการของระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาเกี่ยวกับอุทยานและ
พ้ืนที่นันทนาการ การออกแบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เทคนิคการจ าแนกเขตการ
จัดการอุทยาน เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและจ าแนกช่วงชั้นโอกาส
ด้านนันทนาการ เทคนิคการพัฒนาแนวเชื่อมต่อของอุทยานและโครงข่ายในระดับภูมิภาค มี
การศึกษานอกสถานที่  

Applying principles and methodology of Geographic Information System 
(GIS) to park and recreation area studies. Designing spatial data collection and 
analysis. Park management zoning techniques. Techniques in recreation resource 
potential analysis and recreation opportunity spectrum classification. Techniques 
in developing park corridor and regional connectivity. Field trip required. 

 
01308531 การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง       3(3-0-6) 
  (Protected Area Management) 

แนวคิดและหลักสากลในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง ความเป็นมาและพัฒนาการของพื้นที่
คุ้มครองในประเทศไทย ประเภทและวัตถุประสงค์การจัดการพื้นที่คุ้มครอง กฎหมายและ
นโยบายเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง แนวทางการจัดการเฉพาะเรื่องในพ้ืนที่คุ้มครอง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง มีการศึกษานอกสถานที่ 

Global concepts and principles of protected area management. History 
and development of protected areas in Thailand. Categories and management 
objectives of protected areas. Laws and policies related to protected areas. 
Specific management approaches for protected areas.  Enhancing protected area 
management effectiveness. Field trip required. 

____________________ 
** วิชาปรับปรุง 
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01308534** การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      3(3-0-6) 
  (Ecotourism Management) 

แนวคิดและหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
พัฒนาพื้นที่และป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสื่อความหมายและการให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการ
ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ การวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
คุ้มครอง การประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับพ้ืนที่ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts and principles of ecotourism. Ecotourism components. 
Ecotourism site development and impact prevention. Interpretation and 
education for ecotourists. Community participation in ecotourism. Market 
management and brand development. Ecotourism planning and management in 
protected areas. Evaluation of ecotourism management at site level. Field trip 
required.  

 
01308535** การจัดการการท่องเที่ยว       3(3-0-6)
  (Tourism Management) 

ภาพรวมของการท่องเที่ยว แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบการท่องเที่ยวและการจัดการ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยวและการตลาด และการบริการการท่องเที่ยว ผลกระทบ
ทางการท่องเที่ยว การติดตามประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยว ประเด็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่ 

Overview of tourism. Concepts and Principles related to tourism 
management. Creative tourism. Tourism components and management: tourism 
destinations, tourists, tourism products and tourism marketing, tourism services. 
Tourism impacts. Tourism management monitoring and evaluation. Current 
tourism issues. Field trip required. 

 
01308536** การท่องเที่ยวสัตว์ป่า       3(3-0-6)
  (Wildlife Tourism) 

ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ภาพรวมของการท่องเที่ยวสัตว์ป่าใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก พฤติกรรมสัตว์ป่าและผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อสัตว์
ป่า การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าที่เหมาะสม การประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยว
สัตว์ป่าในระดับพ้ืนที่ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Definitions and types of wildlife tourism. Overview of wildlife tourism at 
regional and global levels. Wildlife behaviors and tourism impacts on wildlife. 
Appropriate wildlife tourism programming. Evaluation of wildlife tourism 
management at site level. Field trip required. 

 
_____________________ 
** วิชาปรับปรุง 
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01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   3(2-3-6) 
  (Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย  การวางแผนและออกแบบการวิจัย การก าหนดตัวอย่างและ
เทคนิควิธีการ  การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อ
การน าเสนอในการประชุมและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

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

 
01308596 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   1-3 
  (Selected Topics in Parks, Recreation, and Tourism) 

เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาโท หัวข้อ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 

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

 
01308597 สัมมนา         1 
  (Seminar) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
ในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in parks, 
recreation, and tourism at the master’s degree level. 

 
01308598 ปัญหาพิเศษ        1-3 
  (Special Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

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

 
01308599 วิทยานิพนธ์        1-12 
  (Thesis) 
  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
  Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1. นายกาญจน์เขจร  ชูชีพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2527 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532 
Dr.rer.nat. (Remote Sensing), 
Technical University Berlin, 
Germany, 2542 
 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้

น้ าในนาข้าวรายวัน ด้วยข้อมลู
เซนเซอร์จากดาวเทียม Suomi NPP 
VIIRS, 2561 

2. สมการในการแปลงข้อมลูผลรวมดชันี
พืชพรรณข้ามเซนเซอร์โมดิสและวไีอ
โออาร์เอสที่เหมาะสมส าหรับพื้นท่ี
ประเทศไทย, 2561 

3. การวิเคราะห์พื้นท่ีวิกฤติเพื่อท าแผนท่ี
อ่อนไหวต่อการเกดิการตัดไม้พะยงู
อย่างผิดกฎหมายในเขตพื้นท่ีมรดก
โลกดงพญาเย็น -เขาใหญ่ , 2562 

96501308  
01308599 

01308596 
01308599 

2 นางสาวจิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์* 
อาจารย ์
วท .บ) .วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (
เกียรตินยิมอันดับสอง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ,2543  
วท .ม) .วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ,2545  
Ph.D. (Conservation Biology), the 
University of Minnesota,  
U.S.A., 2557 

งานวิจัย 
1. อาหารของกิ่งก่าเขาเล็ก 

(Acanthosaura lepidogaster) 
บริเวณปา่ดิบเขา ในพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแมส่า-คอกม้า จังหวัด
เชียงใหม่, 2562 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อประเภทและปริมาณ
ขยะจากการท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน, 2562 

3. The development of stem 
mobile learning package 
ecosystem, 2562 

01308513 
01308514 
01308531 
01308596 
01308597 
01308598 
01308599 

01308513 
01308514 
01308531 
01308596 
01308597 
01308598 
01308599 

3 นายชัชชัย ตันตสิรินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท .บ) .วนศาสตร์ (

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ,2533  
วท .ม) .วนศาสตร์ (

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ,2539  
Ph.D. (Remote Sensing and 
Geographic Information System) 
Asian Institute of Technology,  
2560 
 

งานวิจัย 
1. Impacts of irrigation on the 

deciduous period of teak 
(Tectona grandis) in a 
monsoonal climate, 2560 

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

3. Throughfall partitioning by 

- 01308524 
01308596 
01308599 

                                                 
* ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

trees, 2562 
4. Climate classification of Asian 

University forests under current 
and future climate, 2563 

4 นายณัฏฐ พิชกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2527 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2531 
Ph.D. (Landscape Architecture), 
Chiba University, Japan, 2538  

 

งานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ 
1. หลักการออกแบบสวน, 2561 
2. สวนญี่ปุ่นในเมืองไทย, 2562 
3. ความสุขของต้นไม้ในเมืองโตเกียว, 

2562 
งานวิจัย 
1. การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องาน

ภูมิทัศน์, 2560 
2. สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตผัก

ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 
2561 

3. รูปแบบสวนในบ้านของไทยระหวา่งปี 
พ .ศ .2555–2559 , 2561 

4. การประเมินสภาพการขาดน้ าของไม้
ประดับบางชนิดส าหรับสวนหลังคา, 
2562 

96501308  
01308599 

96501308  
01308599 

5 นายถวัลย์ เนียมทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (จิตวิทยา) 
เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2527 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2530 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2536 
บธ .ม.  (การจัดการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
ปร.ด. )ประชากรและการพัฒนา (
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2549 
 

งานวิจัย 
1. อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่

มีต่อความผาสุกและการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้าทางโทรศพัท์ 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร, 2561 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีององค์การของพนักงาน
บริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง, 2561 

3. ผลของบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัว
ระหว่างวัฒนธรรมของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร, 2561 

4. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างครอบครัว
ไทยตามวงจรชีวิต  :การศึกษา
เบื้องต้น, 2561 

5. ความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวอสีาน :
ทุกข์-สุขบนความยากจน , 2562 

01308512 
96501308  
99501308  

01308512 
96501308  
99501308  
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

6 นางสาวนพรัตน์ คัคครุิวาระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท .บ).วนศาสตร์ (เกยีรตินยิมอันดบั
สอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ,2546  
M.Sc. (European Forestry) 
University of Joensuu, Finland, 
และ University of Lleida, Spain, 
2551 
D.Sc.  (Forest Resource Science) 
University of Helsinki, Finland, 
2557 
 
 

งานวิจัย 
1. Assessment for improvement: 

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

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

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

4. Comparison of radio frequency 
identification tag housing in a 
tropical forestry work 
environment, 2562 

- 96501308  
01308599 

7 นางนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว  
รองศาสตราจารย ์
ศศ.บ. (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2525 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2532 
Ph.D. (Recreation Resources), 
Colorado State University,  
U.S.A., 2539 
 

งานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ 
1. อุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, 2561 
2. คู่มือศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ

พื้นถิ่นสวนหินพุหางนาค, 2562 
งานวิจัย 
1. Touristic ecological footprint in 

Mu Ko Surin National Park, 
2561 

2. Regulation compliance model 
of national park visitors, 2561 

3. Pro-environmental behaviors of 
visitors to Thailand’s national 
parks and factors discriminating 
the behaviors, 2562 

4. Predictive model of 
conservation regulations 
compliance: Evidence from 
Thailand’s national park 
system, 2563 

01308512 
01308521 
01308591 
01308596 
01308598 
01308599 

01308512 
01308521 
01308591 
01308596 
01308598 
01308599 

8 นางสาวนฤมล แก้วจ าปา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2543 
วท.ม. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 

งานวิจัย 
1. Comparison of the capability of 

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

- 96501308  
99501308  
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

Ph.D (Bioresource and Plant 
Production Science), Ehime 
University, Japan, 2555 
 

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

3. Effect of High Temperature and 
Light Intensity on 
Physiologyand Morphology in 
Young Dipterocarpus alatus 
Roxb. Leaf", Pertanika, 2563 

9 นายนันทชัย  พงศ์พัฒนานุรักษ ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2536 
วท.ม. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
Ph.D. (Forest Science) 
Colorado State University, U.S.A., 
2551 
 

งานวิจัย 
1. Impacts from tourism 

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

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

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

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

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

01308522 
01308524 

59601308  
99501308  

01308522 
59601308  
99501308  

10 นายประทีบ ด้วงแค 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2536 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2539 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 

งานวิจัย 
1. Comparing morphological 

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

2. An assessment of the niche 

- 96501308  
99501308  
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 centroid Hypothesis: Pteropus 
lylei (Chiroptera: 
pteropodidae), 2563 

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

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

11 นายปิยพงษ์ ทองดีนอก* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2541 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544 
ปร.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2549 

งานวิจัย 
1. การคาดการณ์การตอบสนองทาง

อุทกวิทยาต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศบรเิวณลุ่มน้ าย่อย
น่านตอนบน โดยแบบจ าลอง IFAS, 
2561 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์พลับพลึง
ธาร (Crinum thaianum J. 
Schulze) บริเวณต าบลนาคา 
อ าเภอสุขสุขราญ จังหวดัระนอง, 
2561 

3. การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และการกักเกบ็
คาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ป่าชนิด
ต่างๆ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย จังหวัดเชียงใหม,่ 2561 

4. การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง โดย
ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลและ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา บริเวณลุม่น้ า
สาขาเชิญ, 2561 

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

- 96501308  
99501308  

                                                 
*ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

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

งานวิจัย 
1. Population and habitat use of 

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

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

3. The dynamics of prey 
selection by the trap-building 
predator Gasteracantha 
hasselti, 2563 

01308531 
59601308  
99501308  

01308531 
59601308  
99501308  

13 นางรัชนี โพธิแท่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2534 
M.S. (Social Forestry) University of the 
Philippines Los Banos, Philippines, 2542 
ปร .ด) .สหวิทยาการ (
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2555 
 
 

งานวิจัย 
1. การเปรยีบเทียบลักษณะทาง

นิเวศวิทยาและผลตอบแทนของ
สวนยางพาราเชิงเดีย่วและวน
เกษตร ของเกษตรกรรายย่อยใน
พื้นที่ ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา, 2560 

2. ความคิดเห็นของราษฎรต่อการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับช้าง
ป่าโดยการขุดคู บรเิวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวดั
ฉะเชิงเทรา, 2560 

3. Livelihood Transition and 
Adaptative Bamboo Forest 
Management: A Case Study in 
Salakpra Wildlife Sanctuary, 
Thailand, 2561 

4. การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการบุกรกุ
ป่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่แจม่ตอนล่าง 
จังหวัดเชียงใหม,่ 2562 

- 96501308  
99501308  

14 นายวิจักขณ์  ฉิมโฉม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526 

งานวิจัย 
1. พฤติกรรมบางประการและการ

เลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง 
(Aerodramus germani) บริเวณ

01308596 
01308599 

01308596 
01308599 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

วท.ม (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2534 
M.Sc. (Environmental Science) 
University of Aberdeen, England 
(United Kingdom), 2539 
Ph.D. (Wildlife Science) University 
of Tennessee, U.S.A., 2547 
 

ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร, 
2560 

2. Weights of gaur (Bos gaurus) 
and banteng (Bos javanicus) 
killed by tigers in Thailand, 
2563 

3. Ecological covariates at kill 
sites influence Tiger (Panthera 
tigris) hunting success in Huai 
Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuary, Thailand, 2560 

15 นายสมหมาย อุดมวิทิต 
อาจารย ์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2540 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554 

1. ทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าวังน้ าเขียว-ป่าเขาภู
หลวง จังหวัดนครราชสีมา, 2560 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว-ป่าเขา
ภูหลวง, 2562 

3. Wildlife-based Ecotourism 
Scenario for Huai Kha Khaeng 
Buffer Zone Area, Uthai Thani 
Province, Thailand, 2561 

- 
 

01308596 
01308599 

 

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

งานวิจัย 
1. How to use tourism to 

support sustainable forest 
management: A case study of 
the Pha Wang Nam Khiao - 
Pha Khao Phu Luang Forest 
Reserve, Thailand, 2560 

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่เพ่ือ
การสื่อความหมาย ส าหรับเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ พ้ืนท่ีสถานีวิจัย
และฝึกนสิิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา, 2561 

3. ขีดความสามารถในการรองรับดา้น
กายภาพและระดับการใช้ประโยชน์

01308522 
01308535 
01308596 
01308597 
01308598 
01308599 

01308511 
01308522 
01308524 
01308535 
01308596 
01308597 
01308598 
01308599 

                                                 
* ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

ด้านนันทนาการ ในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่, 
2562 

4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่, 2563 

       
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
  

ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1 นางสาวดรรชนี เอมพันธ์ุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
เกียรตินยิมอันดับสอง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2524 
M.S. (Forest Resource), University 
of Washington, U.S.A., 2527 
Ph.D. (Forest Resource), 
University of Washington, U.S.A., 
2535 

งานวิจัย 
1. แนวทางการออกแบบสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพื่อคนท้ังมวลใน
อุทยานแห่งชาติ, 2560 

2. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศต่อปริมาณน้ าใน
น้ าตกคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
และน้ าตกธารารักษ์ จังหวัดตาก, 
2560 

3. Touristic ecological footprint 
in Mu Ko Surin National Park, 
2561 

4. Analyzing the research gap on 
community-based tourism in 
Thailand, 2561 

01308511 
01308534 
01308596 
01308597 
01308598 
01308599 

01308596 
01308597 
01308598 
01308599 

2 นางสาวอุษารดี ภูม่าล ี
อาจารย ์
วท .บ) .วนศาสตร์ (เกียรตินยิมอันดับ 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 
วท .ม) .นและนันทนาการอุทยา (
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548
ปร .ด) .อุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
2560 

งานวิจัย 
1. ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, 2563 

2. ประสบการณ์นันทนาการที่
นักท่องเที่ยวได้รับและคาดหวังของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลิันหลงั
การประกาศใช้มาตรการจ ากดั
จ านวนนักท่องเที่ยว, 2563 

01308523 
01308534 
01308536 
01308596 
01308598 

 

01308523 
01308534 
01308536 
01308596 
01308598 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  

ล าดับที ่

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1 นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528 
M.S. (Wildlife Science), Oregon 
State University, U.S.A., 2536 
Ph.D. (BioGeography), University 
of Victoria, Canada, 2542 

งานวิจัย 
1. Population density and habitat 

of siamang and agile gibbon in 
Bala forest, Southern Thailand, 
2561 

2. Impact of prey occupancy and 
other ecological and 
anthropogenic factors on tiger 
distribution in Thailand’s 
Western Forest Complex, 2562 

3. Gaur recovery and 
management in Khao Pang Ma 
Non-Hunting Area, northeastern 
Thailand, 2563 

01308599 01308599 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  
 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไม่มี  
 
4.2 ช่วงเวลา 

  ไม่มี  
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไม่มี   
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องท าการวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มหาบัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย มีความเข้าใจในวิธีการ
พัฒนาความรู้และการประยุกต์ สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูล 
สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ และสามารถวางแผนและท าโครงการวิจัย
ค้นคว้าได้  

 
5.3 ช่วงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  

5.5 การเตรียมการ 
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง

หลักสูตร สาระหลักของรายวิชาต่าง ๆ และแนวปฏิบัติให้กับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและด าเนินการ
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวให้กับนิสิตเป็นรายบุคคล  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
     การประเมินผลงานวิจัยของนิสิตประกอบด้วยการด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) มีการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  
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2) ให้นิสิตน าเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ร่วมกับนิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร์ คณาจารย์ 
และผู้สนใจ 

3) ให้นิสิตสอบปากเปล่าเพ่ือน าเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 

4) ให้นิสิตด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. นิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใน

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือการจัดการและพัฒนาพื้นที่
อุทยาน พื้นที่นันทนาการ และพ้ืนที่คุ้มครอง
ได้ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นิสิตได้มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติ หรือศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริง 

- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นิสิตร่วมท างานบริการ
วิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและพัฒนาพ้ืนที่อุทยาน พ้ืนที่นันทนาการ และ
พ้ืนที่คุ้มครอง 

2. นิสิตสามารถสร้างผลงานทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นิสิตร่วมท างานวิจัยกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตพัฒนาข้อเสนองานวิจัย
ภายใต้นโยบายการวิจัยของประเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอุทยาน นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องงานวิจัยทางด้านอุทยาน 
นันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  
 2.1  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีภาวะผู้น า ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้ง-ข้อบกพร่องทาง

จรรยาบรรณ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
3) มีวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในการผลิตผลงานที่

สมบูรณ์และมีคุณภาพ 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

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

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) การประเมินผลโดยนิสิตเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
2) การประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอนโดยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต 
3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิตโดยประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
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 2.2  ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย 
2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ 
3) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รู้ความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
2) การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียน พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
3) การเลือกใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาสาระ  
4) การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น การเรียน

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานการค้นคว้าด้วยตนเอง 
5) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน และจากวิทยากรพิเศษ 
6) การถาม การตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

 2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การประเมินผลจากผลงานระหว่างภาคเรียน เช่น  ผลการปฏิบัติการ การเขียนรายงาน                 

การน าเสนอผลงานและรายงานการค้นคว้า 
2) การประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบย่อยระหว่างภาค 
3) การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูล 
2) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความคิดใหม่  
3) สามารถวางแผนและท าโครงการวิจัยค้นคว้าได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์จากโจทย์ที่มีความซับซ้อนในระดับต่างๆ 
2) การมอบหมายงานเพ่ือฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์และกรณีศึกษา หรือสถานการณ์ 

จ าลอง 
3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้

เดิม เช่น วิชาปัญหาพิเศษ 
4) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงความรู้จากวิชา

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

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 
2) มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน วางแผน 

และปรับปรุงตนเอง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

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

รายวิชาต่างๆ 
3) การสอดแทรกตัวอย่างผลกระทบของทักษะทางด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 
1) นิสิตประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม โดยสรุปผลการประเมินจากเสียงส่วนใหญ่ 
2) การประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต 
3) การประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ โครงการค้นคว้า ที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) การแนะน าวิธีการจัดการข้อมูล การสื่อสาร และการน าเสนอท่ีเหมาะสม ติดตามตรวจสอบ

กระบวนการท างาน 
3) การมอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และการน าเสนอด้วยวาจา ทั้ง

แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
4) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การประเมินจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
2) การประเมินจากรูปแบบการน าเสนอผลงานการปฏิบัติการ  
3) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงาน และเล่มวิทยานิพนธ์การประเมิน

ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาจากการน าเสนอผลงานการปฏิบัติการ การรายงาน การร่วมสัมมนาและอภิปรายทั้งใน
ชั้นเรียนและต่อผู้อื่น 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 

ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
รหัสวิชา คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
01308511   O    O  O O   O O   
01308512    O   O          
01308513   O O  O   O O     O  
01308514   O O  O   O O     O  
01308521    O   O   O O  O   O  
01308522         O O O      
01308523     O   O O   O O   O 
01308524  O   O    O O       
01308531   O O  O     O  O O   
01308534  O O    O  O  O    O  
01308535  O O O  O   O O   O  O  
01308536  O O   O   O O O  O  O  
01308591                 
01308596                 
01308597                 
01308598                 
01308599                 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 ข้อ 22 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

22.1 ระดับคะแนน ความหมาย และแต้มระดับคะแนนมีดังนี้ 
ระดับคะแนน ความหมาย แต้มคะแนน 

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

C+ ค่อนข้างดี )fairly good( 2.5 
C พอใช้ )fair( 2.0 

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

 
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการวัดผลอย่างอ่ืน

ของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
ระดับคะแนน S และ U ใช้ส าหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิต )audit (

รวมถึงรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิตลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต )credit( 
ระดับคะแนน P ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่น าค่าของหน่วยกิตมาค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การ

ฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีท่ียังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา 
22.2 การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังวันส่งคะแนนวัน

สุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและได้รับ
อนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิต
ผู้นั้นได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น. 

ระเบียบอ่ืนๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 

1) ตรวจสอบผลคะแนนการสอบ และ/หรือ งานที่มอบหมายในแต่ละรายวิชา 
2) ตรวจสอบผลการน าเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3) ตรวจสอบผลการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับนิสิตในทุก

สาขาวิชาของคณะวนศาสตร์      
4) จัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive exam) โดยมีตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
5) จัดให้มีการสอบปากเปล่าเพ่ือน าเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ โดยมีตัวแทนจาก

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
6) ตรวจสอบผลการด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

ระดับบณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 

แผน ก แบบ ก 2 
 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 

2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

4) ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ระบบการบริหารและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆของคณะ 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ /เทศหรือต่างประ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) มีการจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และการปรับตัวเองเข้าสู่การ
เป็นอาจารย์ ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการสอนร่วมกัน และ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตนของอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของคณะวนศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

1) จัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนประกอบด้วยผู้เรียนประเมินผลผู้สอน ผู้เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และผู้สอนประเมินตนเอง เพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) จัดวาระการประชุมภาควิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชา  

3) สนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่
ทันสมัยที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4) สนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

5) จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้กับอาจารย์ใหม่ 
6) สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
7) สนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น e-learning 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรมทางวิชาการที่เป็นสาขาเฉพาะของอาจารย์แต่ละคน 
2) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมในโครงการพัฒนาวิชาการท่ีเหมาะสม และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านอุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยวให้กับประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ที่ก าหนดโดย สกอ. ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกรรมการการศึกษาของคณะ 
2) ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่าง

ต่อเนื่อง 
3) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงเนื้อหา

รายวิชาในหลักสูตรแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 
4) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
5) มีรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 
6) มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ได้แก่ 

- มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
- มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอน 
- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.  

7) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา โดยสอดคล้องกับข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

8) มีความพร้อมของอาจารย์ 
สัดส่วนของต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
ศ:รศ:ผศ:อ คือ 1:3:12:4 
สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

      ปริญญาตรี : โท : เอก คือ 0:0:20 
 

2. บัณฑิต  
 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ทางหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เกิดผลลัพธ์ คือคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาของ

หลักสูตร คือ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพ และทางด้านวิชาการด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ที่พร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศ 
รวมถึงยังส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนิสิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคุณภาพบัณฑิต 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการ
ปรับการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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2.2 ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทางหลักสูตรมีการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  ทั้งในส่วนของการ

สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และค่าลงทะเบียนส าหรับการ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 
3. นิสิต 

 
3.1 การรับนิสิต 
หลักสูตรมีกลไกการคัดนิสิตที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร ทั้งในส่วนของการก าหนดคุณสมบัติของนิสิต

ที่สอดคล้องกับหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย
และจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีความพร้อมในการเรียน เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
1) หลักสูตร มีอาจารย์เพียงพอในการท าหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
2) หลักสูตร มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนในการให้ค าแนะน าแก่นิสิต และคณะวนศาสตร์มี

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯในการก ากับดูแลการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3) อาจารย์ผู้สอนมีการติดตารางงานและเวลาให้นิสิตพบเพ่ือให้ค าปรึกษาหน้าห้องพักอาจารย์และห้อง

ธุรการ 
4)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะวนศาสตร์มีการให้ค าแนะน าเรื่องการใช้สถิติในการท าวิทยานิพนธ์ 

และบัณฑิตวิทยาลัยให้ค าปรึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษในการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการและการเขียน
วิทยานิพนธ์  

 
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
1) มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและการส่งเสริมและพัฒนานิสิต เพ่ือเอา

ผลที่ได้มาปรับปรุง เพ่ือให้มีความมั่นในว่ามีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรสูง และนิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

2) นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตและภาควิชาที่สังกัด 
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
4. อาจารย ์

 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร คณะวนศาสตร์

และนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
กระบวนการดังนี้ 

1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาอุทยาน นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ 
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2. ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 2) โดยเปิดเผย 
3. คณะวนศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ใหม่โดยมีหัวหน้า

ภาควิชาอนุรักษวิทยา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก 
4. ประเมินการปฏิบัติงานบุคคลที่รับเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพิจารณาคุณสมบัติตามท่ี สกอ. ก าหนด 

2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละรายวิชา แต่ละภาคการศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนมีการจัดสัมมนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนา ทุกปีการศึกษา 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 
2) สนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการเสวนาวิชาการอย่าง

สม่ าเสมอ 
3) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจน

งานวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร   
 
4.2 คุณภาพอาจารย์  
1) ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
2) ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปของบทความวิจัย 

หรือบทความวิชาการ 
 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาพัฒนา

กระบวนการบริหารหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการท างานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
5. หลักสูตร 
  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ในการปรับปรุงหลักสูตร มีการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบันและมหาบัณฑิตต่อหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาและมีการประชุมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้มหาบัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร และจะมีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานก่อนการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี 
พ.ศ. 2567 

 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน 
2) หลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และ

การจัดการเรียนการสอน 
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3) มีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
สาขาวิชา 

4) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
5) มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต และการตีพิมพ์ผลงาน 
 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียน ในเรื่องของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และการ
ประเมินวิทยานิพนธ์ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
หลักสูตร มีแผนจัดหาทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
ที่มีอยู่ 

จ านวนทีจ่ัดหา             
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหต ุ

1 ห้องประชุมกลุ่มย่อย 2 -  
2 ห้องเรียน ขนาดความจุ ประมาณ 

30-50 ท่ี  
4 - ใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่น 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 1 -  
4 ห้องพักนิสิต 1 -  
5 ห้องนัดพบนิสิต 1 -  
6 ห้องประชุมสาขา/ภาควิชา 1 -  
7 ห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บอุปกรณ์/

เครื่องมือ 
1 - ใช้งานร่วมกับสาขาวิชาการ

จัดการลุ่มน้ าและสิ่งแวดล้อม 
8 ห้องอ่านหนังสือ 1 - มีแผนงานจัดหาหนังสือเพิ่มเติม 
9 กล้องสองตา (เล็ก) 22 -  
10 กล้องสองตา (ใหญ่) 2 -  
11 Clinometer 10 -  
12 Densiometer 2 -  
13 GPS 20 - ใช้งานร่วมกับสาขาวิชาการ

จัดการลุ่มน้ าและสิ่งแวดล้อม 14 ProODO-1-YSI 14C102815 
เคลื่อนที ่

1 - 

15 ProODO-2-YSI 14L101390 
เคลื่อนที ่

1 -  

16 เครื่องวัด DO ตั้งโต๊ะ 1 -  
17 Turbidity Meter  2 -  
18 เครื่องวัดเสียง sound level 

meter 
1 2  

19 เครื่องวัดคณุภาพอากาศ 
AEROQUAL 

1 -  

20 Starter 3100c (วัดการน าไฟฟ้า( 1 -  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
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ล าดับ
ที ่

รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

จ านวนที่จัดหา             
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหต ุ

21 Spectrophotometer UV2600 1 - ใช้งานร่วมกับสาขาวิชาการ
จัดการลุ่มน้ าและสิ่งแวดล้อม 22 Spectrophotometer 

SPECTRO SC 
1 - 

23 ชุดตรวจ BOD 1 - 
24 ชุดตรวจ COD 1 - 
25 Three-phase DAIKI-1150 1 - 
26 Three-phase notebook DELL 1 - 

 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ด าเนินการร่วมกับภาควิชาอนุรักษวิทยา ได้จัดท าแผนครุภัณฑ์ภาควิชาฯ โดยมีการ
สอบถามความต้องการครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนและมีการติดตามประเมินผลการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี มีระเบียบการให้ยืมครุภัณฑ์และแนวปฏิบัติในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
ให้สามารถใช้งานได้ดี โดยมีการมอบหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ รวมถึงคณะ
วนศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อหนังสือและต าราและสอบถามมายังสาขาวิชาฯ ถึงรายชื่อหนังสือ
และต าราต่างๆ ที่ต้องการเป็นประจ าทุกปี  

 
6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน

ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดวาระการประชุมภาควิชาฯเพ่ือประเมินคุณภาพและความ
เพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ และทรัพยากรอ่ืนๆที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
  
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xx5919DkBS-eCxXtf8K8M7OTnnl43AB-7AfUfPZLaw4/htmlview#gid=591018978
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปี พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 2568 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 
ปีท่ีแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้
ด าเนินการ 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค์
ของหลักสูตรหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอนอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนท่ีท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนิสติ (ถ้าม)ี ไดร้ับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้นสังกัด และมีการน าผลไปปรบัปรุง
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพการ
บริหารหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X* X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

X* X* X* X* X 

* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสิต การประชุมคณาจารย์

ในภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบถามจากนิสิต การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากผล
คะแนนในรายวิชา ผลการท าโครงการ และกิจกรรมเชิงวิชาการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา และการ
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน  

  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชาในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ

ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและการประเมินผล และการใช้สื่อการสอน และประเมิน
โดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย การประชุมระดมความเห็นผู้แทนนิสิตและผู้แทน

อาจารย์ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ   

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรโดย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

 
ทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนโดยการน าข้อมูลจากรายงาน

ผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
และมีการประเมินหลักสูตรโดยรวมทุก ๆ 5 ปี  


