แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม ฉบับ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*************************************************************
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้ ในการประชุม ครั้งที่.....................................
เมื่อวันที่ .................เดือน...............................พ.ศ..............................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนิสิตรุน ปการศึกษา 2561 ตั้งแตภาคการเรียนที่ 1 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.2 เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการวิจัยสถาบันและการวิพากษหลักสูตร ซึ่งมีการเสนอแนะใหมี
การเปดรายวิชาใหมและปรับปรุงรายวิชาใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
5.1.1 แผน ก แบบ ก2
- ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากไมนอยกวา 38 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
- ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอกเลือก จากไมนอยกวา 18 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 16 หนวยกิต
5.2 ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา คือ
01304511
การจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
01304514
การปาไมของโลก
3(3-0-6)
01304531
การรับรูระยะไกลและการประมวลภาพ
3(2-3-6)
01304532
การรับรูระยะไกลระบบแอคทีฟและวิธีการประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
01304533
การวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลในทางปาไม
3(3-2-6)
01304534
ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
3(2-3-6)
01304562
การจัดการของปา
3(3-0-6)
5.3 เปดรายวิชาใหม จํานวน 5 รายวิชา คือ
01304563
วนศาสตรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยัง่ ยืน
3(3-0-6)
01304564
การสงเสริมปาไมประยุกต
3(3-0-6)
01304565
ปาชุมชนและการจัดการ
3(3-0-6)
01304566
ภาวะผูน ํากับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
01304567
การพัฒนาและประเมินผลโครงการปาไม
3(3-0-6)
1

5.4 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
สัมมนา
2 หนวยกิต
01304597 สัมมนา
1,1
- วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
01304511 การจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
01304591 เทคนิคการวิจัยทางการ
3(3-0-6)
จัดการทรัพยากรปาไม
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากเฉพาะกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งใน 6 กลุมวิชาตอไปนี้
และไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชานโยบายและบริหารทรัพยากรปาไม
01304512 นโยบายทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
01304513 การวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)

กลุมวิชาชีวมิติปาไม
01304521 ชีวมิติปา ไมประยุกต
01304522 การสรางตัวแบบการเติบโตและ
ผลผลิตของปาไม

กลุมวิชาการรับรูจากระยะไกล
01304531 การรับรูจากระยะไกลแบบพาสซีฟ
และแอ็กทีฟ
01304532 การประมวลผลขอมูลภาพการรับรู
จากระยะไกล
01304534 ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
01304541 เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
ขั้นสูง
01304542 เศรษฐศาสตรธุรกิจปาไม

กลุมวิชาการสํารวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรปาไม
01304551 วิธีการสํารวจทรัพยากรปาไม
01304552 การประมวลผลขอมูลทรัพยากร
ปาไม

3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
สัมมนา
2 หนวยกิต
01304597 สัมมนา
1,1
- วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
01304511 การจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
01304591 เทคนิคการวิจัยทางการ
3(3-0-6)
จัดการทรัพยากรปาไม
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งใน 6 กลุมวิชา
ตอไปนี้และไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชานโยบายและบริหารทรัพยากรปาไม
01304512 นโยบายทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
01304513 การวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม 3(3-0-6)
01304514 การปาไมโลก
3(3-0-6)
กลุมวิชาชีวมิติปาไม
01304521 ชีวมิติปา ไมประยุกต
01304522 การสรางตัวแบบการเติบโต
และผลผลิตของปาไม
01304523 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร
สําหรับการจัดการทรัพยากร
ปาไม
กลุมวิชาการรับรูจากระยะไกล
01304531 การรับรูระยะไกลและการ
ประมวลผลภาพ
01304532 การรับรูระยะไกลระบบแอคทีฟ
และวิธกี ารประมวลผลขอมูล
01304534 ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรปาไม
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
01304541 เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
ขั้นสูง
01304542 เศรษฐศาสตรธุรกิจปาไม
01304544 การตลาดผลิตภัณฑปาไม

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
ลดจํานวนหนวยกิต
ลดจํานวนหนวยกิต

ลดจํานวนหนวยกิต

ยายมาจากวิชา
เลือก

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6) ยายมาจากวิชา
เลือก

3(2-3-6) ปรับปรุงรายวิชา
3(2-3-6) ปรับปรุงรายวิชา
3(2-3-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6) ยายมาจากวิชา
เลือก
กลุมวิชาการสํารวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
01304551 วิธีการสํารวจทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
3(2-3-6)
01304552 การประมวลผลขอมูล
3(2-3-6)
ทรัพยากรปาไม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
01304553 การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
โดยใชภาพถายดาวเทียม
กลุมวิชาวนศาสตรชุมชนและสงเสริมการปาไม
กลุมวิชาวนศาสตรชุมชนและสงเสริมการปาไม
01304561 ระบบวนเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6) 01304561 ระบบวนเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6)
01304562 การจัดการผลิตจากปาที่ไมใชเนื้อไม
3(3-0-6) 01304562 การจัดการของปา
3(3-0-6)
01304563 วนศาสตรชุมชนกับการจัดการปาไม 3(3-0-6)
อยางยั่งยืน
01304564 การสงเสริมการปาไมประยุกต
3(3-0-6)
01304565 ปาชุมชนและการจัดการ
3(3-0-6)
และใหเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 500 ขึ้นไปที่ และใหเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 500 ขึ้น
เปดสอนในภาควิชาการจัดการปาไม หรือเลือกเรียนวิชาในคณะอื่น ๆ
ไปที่เปดสอนในภาควิชาการจัดการปาไม หรือเลือกเรียนวิชาใน
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่
สาขาวิชาอื่น ไมนอยกวา 10 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชา
ปรึกษาประจําตัวนิสิตโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาคหรือประธาน
ตอไปนี้
สาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
01304514 การปาไมของโลก
3(3-0-6)

01304515 การจัดการเพื่อผลผลิตไมอยาง
ยั่งยืน
01304516 การรับรองปาไม
01304523 กําหนดการเชิงคณิตศาสตรสําหรับ
การจัดการทรัพยากรปาไม
01304524 รุกขภูมอิ ากาศวิทยา
01304533 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการ
รับรูจากระยะไกล
01304543 การปาไมและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
01304544 การตลาดผลิตภัณฑปาไม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

01304554 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรปาไม

3(3-0-6)

1-3
1-3

ปรับปรุงรายวิชา
เปดรายวิชาใหม
เปดรายวิชาใหม
เปดรายวิชาใหม

ยายไปกลุมวิชา
นโยบายและ
บริหารทรัพยากร
ปาไม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
ยายไปกลุมวิชาชีว
มิติปาไม

01304524 รุกขภูมอิ ากาศวิทยา
01304533 การวิเคราะหขอมูลรับรู
ระยะไกลทางปาไม
01304543 การปาไมและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

3(2-3-6)
3(2-3-6) ปรับปรุงรายวิชา
3(3-0-6)

3(3-0-6)

01304553 การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใชภาพถายดาวเทียม

01304596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
01304598 ปญหาพิเศษ

01304515 การจัดการเพื่อผลผลิตไมอยาง
ยั่งยืน
01304516 การรับรองปาไม

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
ยายมาจากวิชา
เลือก

ยายไปกลุมวิชา
เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรปาไม
ยายไปกลุมวิชาการ
สํารวจและระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรปาไม
01304554 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรปาไม
01304566 ภาวะผูนํากับการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
01304567 การพัฒนาและประเมินผล
โครงการปาไม
01304596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
01304598 ปญหาพิเศษ

3(3-0-6)
3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม
3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม
3(3-0-6)
1-3
1-3
3

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
01304599 วิทยานิพนธ
12
01304599 วิทยานิพนธ
12

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง

6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1) วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
2) วิทยานิพนธ

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

โครงสรางเดิม
ไมนอยกวา
26 หนวยกิต
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต

โครงสรางใหม
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
2 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต

หนวยกิตรวม

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

38 หนวยกิต

36 หนวยกิต
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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร ภาควิชาการจัดการปาไม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25230021100029
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Forest Resource Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
ชื่อยอ (ไทย):
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรปาไม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Forest Resource Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ): M.S. (Forest Resource Management)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
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5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2520
- ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2556
การไดพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่............
เมื่อวันที่.....................................
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ........................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการ / นักวิจัยดานการจัดการทรัพยากรปาไมหรือที่เกี่ยวของ
(2) อาจารยดานการจัดการทรัพยากรปาไมหรือที่เกี่ยวของ
(3) นักบริหารจัดการ / บูรณาการดานการจัดการทรัพยากรปาไมหรือที่เกีย่ วของ
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผนดานการจัดการทรัพยากรปาไมหรือที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

1

3-3203-00513-04-8 ผูชวยศาสตรจารย

นายขวัญชัย ดวงสถาพร

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

การจัดการทรัพยากรปาไม
การจัดการปาไม
วนศาสตร

2

3-4515-00087-25-5 รองศาสตราจารย

นายปสสี ประสมสินธ

Dr.rer.nat.

วท.ม.
วท.บ.

Forest Biometry
วนศาสตร
วนศาสตร
Forest Biometry
วนศาสตร
วนศาสตร

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

การจัดการทรัพยากรปาไม
การจัดการปาไม
วนศาสตร

วท.ม.
วท.บ.

3

4

3-1016-00859-51-1 ผูชวยศาสตรจารย

3-1598-00022-97-3 รองศาสตราจารย

นายวีระภาส คุณรัตนสิริ

นายสันติ สุขสอาด

Dr.rer.nat.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University of Freiburg, German
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University of Freiburg, German
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ป พ.ศ.
2548
2542
2538
2538
2531
2528
2549
2542
2540
2544
2535
2532
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทําให
ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงตอความเปราะบางจากสถานการณภายนอกทําใหวิชาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ
เชน สาขาวนศาสตร โดยเฉพาะสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปา ไม เปนสาขาที่นาสนใจและเกี่ยวของกับปญหา
ดังกลาวเพราะทรัพยากรปาไมมี ความสํา คัญตอชี วิตความเปนอยูของมนุษ ยทั้งทางตรงทางออม เพื่อใหเกิ ดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งจะตองอาศัยวิชาการความรูดานการจัดการทรัพยากรปาไม ใน
การกําหนดทิศทางและวิธีการจัดการที่ถูกตองเหมาะสมตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดังนั้น การจัดการทรัพยากรปาไมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยประโยชนอยางยั่งยืนจําเปนจะตองอาศัยบุคลากรที่มี
ความรูมีความชํานาญดานการจัดการทรัพยากรปาไม การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการทรัพยากรปาไมจึงมีความจําเปน
เพื่อใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัฒน เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี และสอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันประเด็นความขัดแยงในดานการใชประโยชนทรัพยากรปาไมยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง อันเปนผล
มาจากความตองการใชประโยชนทรัพยากรปาไมทั้งภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการทรัพยากรปาไม ที่มีการผสมผสานนําแนวคิด หลักการและวิธีการทางดานการปาไม จึงมีความจําเปนเพื่อให
นักวิชาการปาไมไดนําไปใชในการจัดการปญหาและวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เทาเทียมกันของคนในสังคม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคมสอดคลองกับการวิจยั สถาบัน โดยมุง เนน
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ใหมีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของ
สังคม ทั้งในเชิงวิชาการและการวิจัย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอันเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของประเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอน
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ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรูความชํานาญในวิชาการดานการจัดการทรัพยากรปาไม โดยผสมผสานความรู
และพัฒนาความรูใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและตางประเทศ เพื่อให
เกิดการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน เนื่องจากปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยู
ของมนุษย ซึ่งสามารถอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออม การดําเนินการเพื่อใหไดรับประโยชนจากปาไมอยาง
ยั่งยืน จําเปนตองอาศัยวิชาการดานการจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อจะไดกําหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการดูแลปา
ไมใหไดรับประโยชนสูงสุด
1.2 ความสําคัญ
จากสถานการณทรัพยากรปาไมในปจจุบันและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและตางประเทศ ที่
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมเขามามีบทบาทสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เชน การ
สรางรายไดจากปาไม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรองปาไม และการมีสวนรวมของภาคสวนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมเพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน เนื่องจากปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
ตอชี วิตความเป นอยูของมนุษย ซึ่ งสามารถอํ านวยประโยชนทั้ง ทางตรงและทางอ อม การดํ าเนิ นการเพื่อใหไ ดรั บ
ประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยวิชาการดานการจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อจะไดกําหนดทิศทางและ
วิธีการในการจัดการดูแลปาไมใหไดรับประโยชนสูงสุด การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณตางเหลานี้จึงมี
ความจําเปนในปจจุบัน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไมใหมีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎี
หลักการและการปฏิบัติ รวมทัง้ การคนควาวิจัยดานการจัดการทรัพยากรปาไมและดานอืน่ ๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในวิชาชีพและรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1) แผนการพัฒนาทักษะการ
- พัฒนาทักษะการสอนของ
สอน/การประเมินผลของอาจารย อาจารยทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรม
ตามผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
จริยธรรม ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะในการ
วิเคราะหและการสื่อสาร
2) แผนการพัฒนาทักษะดาน
- สนับสนุนใหคนควาตําราหรือ
การใชภาษาอังกฤษในการเรียนรู แหลงขอมูลภาษาอังกฤษ
และปฏิบตั ิวิชาชีพ
- สนับสนุนใหนิสิตไปนําเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ
ประชุมนานาชาติ

3) แผนพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม

- สงเสริมการทํางานเปนกลุมโดย
ใชปญหาเปนฐานในการโตแยง
เพื่อใหเกิดการเคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น

4) แผนพัฒนาใหนสิ ิตสามารถใช - สงเสริมใหมีการเรียนรูจากการ
องคความรูไปปฏิบัติงานไดจริง
ไดปฏิบตั ิจริงในพืน้ ที/่ ภาคปฏิบตั ิ
- ใหหนวยงานปฏิบัติหรือผูใช
บัณฑิตมีสว นรวมในการกําหนด
หัวขอ ใหคําแนะนําการจัดทํา
วิทยานิพนธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- การประเมินผลของอาจารยตาม
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
- ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ
ทักษะการสอนของอาจารยที่มุง
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

- นิสิตมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ผานตามเกณฑที่กําหนด
- มีรายวิชาที่มีการมอบหมายงาน
ใหนิสิตคนควาและ/หรือทํา
รายงานภาษาอังกฤษ
- แหลงสนับสนุนทุนในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
- จํานวนรายวิชาที่มีกระบวนการ
สอนโดยใชความขัดแยงเปน
กรณีศึกษา (มคอ. 3)

- โครงการหรือรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนในพื้นที่จริง
- มีการประชุมหารือระหวาง
หนวยงานปฏิบตั ิดานการจัดการ
ทรัพยากรปาไมกับอาจารยผู
ควบคุม วิทยานิพนธถึงหัวขอ
วิทยานิพนธที่เหมาะสม

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
10

ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ซึ่งไมไดจบการศึกษาจากสาขาวนศาสตรในระดับปริญญาตรีอาจไมมี
พื้นฐานความรูดานวนศาสตรเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
มีการจัดใหนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีอันเปนวิชาพื้นฐานดานวนศาสตร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต ไดแก รายวิชาที่เกี่ยวของกับวนศาสตรเบื้องตน รุกขวิทยา นิเวศวิทยาปาไม หลักเทคโนโลยีวนวัฒน
เพื่อใหเกิดความเขาใจวิชาการดานวนศาสตรพื้นฐาน ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก 2
ปการศึกษา
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565

20
20
20
20
20

20
20
20
20

20
40
40
40
40

คาดวาจะมีผูสาํ เร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปละ 20 คน เริ่มสําเร็จการศึกษา 2563
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2.6 งบประมาณตามแผน
(หนวย: บาท)
รายการ
งบประมาณรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณรายจาย
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายดําเนินงาน
คาครุภณ
ั ฑ
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนิสิต
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตาม
หลักสูตร

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

394,000
394,000

724,000
724,000

724,000
724,000

724,000
724,000

724,000
724,000

200,000
300,000
200,000
700,000
20
35,000

200,000
300,000
250,000
700,000
40
17,500

200,000
300,000
250,000
700,000
40
17,500

200,000
300,000
250,000
700,000
40
17,500

200,000
300,000
250,000
700,000
40
17,500

คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 17,500 บาทตอป
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
24
- วิชาสัมมนา
2
- วิชาเอกบังคับ
6
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
16
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา

01304597

01304511**
01304591

01304512
01304513
01304514**

01304521
01304522
01304523

01304531**
01304532**

01304534
**วิชาปรับปรุง

ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- วิชาสัมมนา
2 หนวยกิต
สัมมนา
1,1
(seminar)
- วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
การจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
(Forest Resource Management)
เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
(Research Techniques in Forest Resource
Management)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากเฉพาะกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึง่ ใน 6 กลุมวิชาตอไปนี้
และไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชานโยบายและบริหารทรัพยากรปาไม
นโยบายทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
(Forest Resource Policy)
การวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
(Forest Resource Management Planning)
การปาไมโลก
3(3-0-6)
(Global Forestry)
กลุมวิชาชีวมิติปา ไม
ชีวมิติปา ไมประยุกต
3(2-3-6)
(Applied Forest Biometry)
การสรางตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของปาไม
3(2-3-6)
(Forest Growth and Yield Modeling)
กําหนดการเชิงคณิตศาสตรสําหรับการจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
(Mathematical Programming for Forest Resource
Management)
กลุมวิชาการรับรูจากระยะไกล
การรับรูระยะไกลและการประมวลผลภาพ
3(2-3-6)
(Remote Sensing and Image Processing)
การรับรูระยะไกลระบบแอคทีฟและวิธีการประมวลผลขอมูล
3(2-3-6)
(Active Remote Sensing and Data Processing)
ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม

3(2-3-6)
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01304541
01304542
01304544

01304551
01304552
01304553

01304561
01304562**
01304563*

01304564*

Geo-informatics for Forest Resources Management
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไมขนั้ สูง
(Advanced Forest Resources Economics)
เศรษฐศาสตรธุรกิจปาไม
(Economics of Forest Business)
การตลาดผลิตภัณฑปาไม
(Forest Products Marketing)
กลุมวิชาการสํารวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรปาไม
วิธีการสํารวจทรัพยากรปาไม
(Methods of Forest Resource Inventory)
การประมวลผลขอมูลทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Data Processing)
การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใชภาพถายดาวเทียม
(Satellite Imagery for Resources Survey)
กลุมวิชาวนศาสตรชุมชนและสงเสริมการปาไม
ระบบวนเกษตรและการจัดการ
(Agro-Forestry Systems and Management)
การจัดการของปา
(Management of Minor Forest Products)
วนศาสตรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยัง่ ยืน
(Social Forestry for Sustainable Forest Resources
Management )
การสงเสริมการปาไมประยุกต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

(Applied Forestry Extension)

01304565*

ปาชุมชนและการจัดการ
3(3-0-6)
(Community Forest and Management)
และใหเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 500 ขึ้นไปที่เปดสอนในภาค
วิชาการจัดการปาไม หรือเลือกเรียนวิชาในสาขาวิชาอื่น ไมนอยกวา 10 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาคหรือประธานสาขา
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
01304515 การจัดการเพื่อผลผลิตไมอยางยัง่ ยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Timber Management)
01304516 การรับรองปาไม
3(3-0-6)
(Forest Certification)
01304524 รุกขภูมิอากาศวิทยา
3(2-3-6)
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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01304533**
01304543
01304554
01304566*

(Dendroclimatology)
การวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลในทางปาไม
(Remote Sensing Data Analysis in Forestry)
การปาไมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Forestry and Economic Development)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Management Information System)
ภาวะผูน ํากับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
Leadership and Sustainable Forest Management

01304567*

การพัฒนาและประเมินผลโครงการปาไม
( Development and Evaluation of Forestry Project)

01304596

เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม
(Selected Topics in Forest Resource Management)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิทยานิพนธ
(Thesis)

01304598
01304599

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3
12 หนวยกิต
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (304) หมายถึง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับชัน้ ป
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปนี้
1
หมายถึง
กลุมวิชานโยบายและการบริหารทรัพยากรปาไม
2
หมายถึง
กลุมวิชาชีวมิติปา ไม
3
หมายถึง
กลุมวิชาการรับรูจากระยะไกล
4
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
5
หมายถึง
กลุมวิชาการสํารวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรปาไม
6
หมายถึง
กลุมวิชาวนศาสตรชุมชนและสงเสริมการปาไม
9
หมายถึง
กลุมวิชาวิจยั เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ
เลขตัวทาย หมายถึง
ลําดับวิชาในแตละกลุม
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

01304511 การจัดการทรัพยากรปาไม
01304591 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไม
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
รวม 9 ( - - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง

วิชาเอกเลือก
สัมมนา

01304597 สัมมนา
01304599 วิทยานิพนธ
วิชาเอกเลือก

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

01304599 วิทยานิพนธ

9
1
รวม 10 ( - - )

1
3
4
รวม 8 ( - - )
หนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง

9
รวม 9
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01304511**

การจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
(Forest Resource Management)
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ระบบนิเวศปาไม
และระบบวนวัฒนที่เหมาะสม การจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ การ
จัดการทรัพยากรปาไมในประเทศไทยระบบและกลไกในการควบคุมการใชประโยชน
ผลผลิตปาไม
Principles and concepts of sustainable forest resource management.
Forest ecosystem and suitable silvicultural system. Forest resource
management for specific purposes. Forest resource management in
Thailand. System and mechanism to control the forest product
utilization.

01304512

นโยบายทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Policy)
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายทรัพยากรปาไม ประวัติ การวิเคราะหและกระบวนการ
กําหนดนโยบายทรัพยากรปาไม ประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายทรัพยากรปาไมระดับ
นานาชาติ เแนวโนมนโยบายทรัพยากรปาไมในอนาคต
Concepts of forest resource policy. History, analysis and processes of
forest resource policy formation. International issues concerning forest
resource policy. Controversies over forest resource policy. Trend of forest
resource policy.

3(3-0-6)

01304513

การวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Management Planning)
แนวคิด หลักการ และเกณฑการพิจารณาในการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม
การวางแผน กลยุทธ แผนปฏิบัติการ และเทคนิคในการวางแผน การควบคุมและ
ประเมินผลแผนจัดการ ทรัพยากรปาไม กรณีศึกษา
Concepts, principles and criteria for forest resource management
planning. Strategic planning, operational planning and techniques for
forest resource management planning. Controlling and evaluating forest
resource management plan. Case studies.

3(3-0-6)

01304514**

การปาไมของโลก
(Global Forestry)
ประเภทของปาไม ความสําคัญของปาไมที่มผี ลตอสิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ การ

3(3-0-6)

**รายวิชาปรับปรุง
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จัดการและบริหารทรัพยากรปาไมของโลก ปาไมนานาประเทศ องคกรระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการปาไม ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับปาไม
Forest types, importance of forests to environments and human
beings. Global forest resource management and administration. Forests
in various countries. International forestry organizations. International
Forest agreements.
01304515

การจัดการเพื่อการผลิตไมอยางยั่งยืน
(Sustainable Timber Management)
แนวคิด และหลักการพื้นฐานในการจัดการเพื่อการผลิตไมอยางยั่งยืน ประวัติศาสตร
การพัฒนาการจัดการเพื่อการผลิตไมในประเทศไทย แนวคิดและหลักการของความยั่งยืน
ดานผลผลิตไม นโยบาย ระเบียบทางราชการ และขอมูลที่จําเปนในการจัดการเพื่อการ
ผลิตไมอยางยั่งยืน การจัดระบบพื้นที่ปา เทคนิค ความเสี่ยง และความไมแนนอนในการ
จัดการปาเพื่อการผลิตไมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา
Concepts and principles of sustained yield in timber management.
The historical development of timber management in Thailand. Concepts
and principles of sustained yield in timber management. Policy,
regulations and necessary data for sustainable timber management.
Territorial organizations of forest. Techniques, risk and uncertainties in
sustainable timber management. Case studies.

3(3-0-6)

01304516

การรับรองปาไม
(Forest Certification)
แนวคิดและหลักการของการรับรองปาไม เกณฑวิธีและกระบวนการในการรับรอง
ปาไม องคการที่ใหการรับรองปาไม การรับรองปาไมในประเทศไทย มีการศึกษานอก
สถานที่
Concepts and principles of forest certification. Protocols and
processes in forest certification. Forest certification authorities. Forest
certification in Thailand. Field trip required.

3(3-0-6)
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01304521

ชีวมิติปา ไมประยุกต
(Applied Forest Biometry)
ความหมาย ขอบเขตและบทบาทของระเบี ย บวิ ธี ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร ใ น
การศึกษาทางปาไม ขอมูลทางปาไม การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางปา
ไม การวางแผนการทดลอง เทคนิคการพยากรณ และการวิจัยดําเนินงานทางปาไม
Definition, scope and role of statistical and mathematical methods in
forestry. Forestry data, data collection and analysis in forestry.
Experimental designs, forecasting techniques, and operations research in
forestry.

3(2-3-6)

01304522

การสรางตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของปาไม
(Forest Growth and Yield Modeling)
บทบาทของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการวิเคราะหการเติบโตและผลผลิตของปาไม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการเติ บ โตและผลผลิ ต ของป า ไม การสร า งตั ว แบบเชิ ง
คณิตศาสตรและการประยุกตในการวิเคราะหการเติบโตและผลผลิตของปาไม
Role of mathematical models in forest growth and yield studies.
Concepts of forest growth and yield studies. Mathematical modeling and
its application to forest growth and yield studies.

3(2-3-6)

01304523

กําหนดการเชิงคณิตศาสตรสําหรับการจัดการทรัพยากรปาไม
(Mathematical Programming for Forest Resource Management)
บทบาทของกําหนดการเชิงคณิตศาสตรในการจัดการทรัพยากรปาไม กําหนดการ
เชิงเสนและการประยุกตในการจัดการทรัพยากรปาไม กําหนดการเชิงเปาประสงคและ
การประยุกตในการจัดการทรัพยากรปาไม
Role of mathematical programming in forest resource management.
Linear programming and its application to forest resource management.
Goal programming and its application to forest resource management.

3(2-3-6)

01304524

รุกขภูมิอากาศวิทยา
(Dendroclimatology)
หลักของรุกขกาลวิทยา ระบบของการเติบโตของตนไมและภูมิอากาศ สถิติสําหรับ
วิเคราะหวงปไมและขอมูลภูมิอากาศ การสอบเทียบขอมูล การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางภูมิอากาศกับการเติบโตของตนไม การสรางขอมูลภูมิอากาศ มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles of dendrochronology. Climate-tree growth system. Statistics
for annual ring and climatic data analysis. Data calibration. Analysis of
climate and tree growth relationship. Climate construction. Field trip
required.

3(2-3-6)
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01304531**

การรับรูระยะไกลและการประมวลผลภาพ
(Remote Sensing and Digital Image Processing)
หลักการรับรูระยะไกลและการประมวลผลภาพดิจิทัล ระเบียบวิธีการวิเคราะห
ขอมูลภาพจากดาวเทียมสํารวจโลกเพื่อการผลิตสารสนเทศทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
Principles of remote sensing and digital image processing. Method of
satellite data analysis to produce information on natural resources and
environment.

3(2-3-6)

01304532**

การรับรูระยะไกลแบบแอคทีฟและการประมวลผลขอมูล
(Active Remote Sensing and Data Processing)
หลักการรับรูระยะไกลแบบแอคทีฟ ระบบรับรูระยะไกลยานไมโครเวฟดวยเรดาร
และคลื่นแสงเลเซอรชวงคลื่นอินฟราเรด (ไลดาร) หลักการและการประมวลผลขอมูล
ระบบแอคทีฟ หลักการวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลแบบแอคทีฟเพื่อการศึกษาดาน
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
Principles of active remote sensing, sensing systems in the microwave
wavelength regions through imaging radar and laser light in the nearinfrared band (LiDAR). Methods of active remote sensing data analysis in
forest resource and environmental studies.

3(2-3-6)

01304533**

การวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลในทางปาไม
(Remote Sensing Data Analysis in Forestry)
หลักการวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลทางดานการปาไมและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีในการประมวลผล และหลักการทางสถิติที่
เกี่ยวของ ระเบียบวิธีทางดาน การสํารวจทรัพยากรปาไม การประเมินผลผลิตปา การ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การศึกษานิเวศวิทยาภูมิทศั น การศึกษาสัตวปา
และการติดตามภัยพิบัติ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Principles of remote sensing data analysis in forestry and related
environment. Conceptual methodology and relevant statistical methods.
Methodologies for forest resource survey, forest product assessment,
land use change assessment. Landscape ecology study, wildlife study,
and disaster monitoring. Field studies required.

3(2-3-6)

01304534

ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
(Geo-informatics for Forest Resources Management)
การผสมผสานเทคนิค 3 เอส การจัดการทรัพยากรปาไมข้ันสูงดวยระบบจัดการ
ฐานขอมูล การประยุกตใชขอมู ลที่เหมาะสมและทั นสมัย สําหรับ โลกที่ เปลี่ย นแปลง
เทคนิค 3 เอสที่ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการวิจัยและการทํางาน
Integration of 3 S technique. Advanced forest resources management

3(2-3-6)

** วิชาปรับปรุง
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through database management system. Appropriate and up to date data
application for changing world. The 3 s technique modified for research
and routine work.
01304541

เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไมขนั้ สูง
(Advanced Forest Resources Economics)
เศรษฐศาสตรของการผลิตไมและผลิตภัณฑไม ผลประโยชนทางตรงและทางออมที่
ไดรับจากปาไม การวิเคราะหตน ทุนและผลประโยชน
Economics of forest production and forest products. Direct and
indirect benefits from forest. Cost and benefit analysis.

3(3-0-6)

01304542

เศรษฐศาสตรธุรกิจปาไม
(Economics of Forest Business)
โครงสรางของธุรกิจปาไมในประเทศไทยระบบการผลิต ระบบการตลาด ตนทุน
ราคา การจัดการดานแรงงานปาไม การเงินและการธนาคารที่เกี่ยวของกับธุรกิจปาไม
Structure of forest business in Thailand. Systems of production and
marketing. Labor problems, financing and banking related to forest
business.

3(3-0-6)

01304543

การปาไมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Forestry and Economic Development)
บทบาทของการป าไม ในการพั ฒนาเศรษฐกิ จสั ง คมและการอุ ตสาหกรรม การ
วิเคราะหอุปสงคและอุปทานของผลผลิตไม การศึกษาดุลยภาพของทรัพยากรมนุษยกับ
การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Roles of forestry in socio-economic and industrial development.
Analysis of demand and supply of forest products. Equilibrium studies of
human resources and forest resource conservation.

3(3-0-6)

01304544

การตลาดผลิตภัณฑปาไม
(Forest Products Marketing)
การตลาดผลิตภัณฑปาไม อุตสาหกรรมปาไม ผลิตภัณฑปาไมและผูใช การตลาด
และองคการทางการตลาด แนวคิดกลยุทธการตลาด การวางแผนกลยุทธการตลาด
การตลาดระดับโลกและกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Forest products marketing, forest industries and their products, and
end-use. Marketing and marketing organization. Concept of marketing
strategy, marketing strategic planning, global marketing and case studies.
Field trip required.

3(3-0-6)
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01304551

วิธีการสํารวจทรัพยากรปาไม
(Methods of Forest Resource Inventory)
วัตถุประสงคและขั้นตอนการสํารวจทรัพยากรปาไม การวัดตนไมและปาไม เทคนิค
การชักตัวอยาง การประยุกตเทคนิคการชักตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไม การ
สํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ และการวางแผนการสํารวจทรัพยากรปา
ไม
Objectives and procedure of forest resource inventory, measuring
trees and forests, sampling techniques, application of sampling
techniques to forest resource inventory, forest resource inventory for
specific purposes, and planning for forest resource inventory.

3(3-0-6)

01304552

การประมวลผลขอมูลทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Data Processing)
ขอมูลทรัพยากรปาไม หลักการประมวลผลขอมูล การประมวลผลขอมูลทรัพยากรปาไม
และการรายงานผล ระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาไม
Forest resource data. Principles of data processing. Forest resource
data processing and report writing. Forest resource database.

3(2-3-6)

01304553

การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใชภาพถายดาวเทียม
(Satellite Imagery for Resources Survey)
การใช ข อมู ล ภาพจากดาวเที ย มสํ า รวจทรั พ ยากรธรรมชาติ การติ ด ตามผลการ
เปลี่ยนแปลงการสรางโมเดลคณิตศาสตรเพื่อการคาดการณและเพื่อการตัดสินใจในการ
วางแผนการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
Applications of satellite data on natural resources survey plan. Changing
monitoring by satellite data. Mathematical construction model for
prediction and decision marking in natural resources management and
planning.

3(2-3-6)

01304554

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Management Information System)
หลักของระบบสารสนเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของฐานขอมูล สารสนเทศ
ทรัพยากรปาไม การออกแบบและการนําระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรปา
ไมไปใชใหเกิดผล การวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายเกณฑเพื่อการจัดการทรัพยากร
ปาไมและสิง่ แวดลอม
Principles of information system, type and characteristics of database.
Forest resource information. Design and implement of information system
in forest resource management. Multicriteria decision analysis for forest
resource and environmental management.

3(2-3-6)
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01304561

ระบบวนเกษตรและการจัดการ
(Agroforestry Systems and Management)
แนวคิด ความหมายและความสําคัญของระบบวนเกษตร องคประกอบและการ
กระทํ า ระหว า งกั น การวิ นิ จ ฉั ย และการออกแบบ เทคโนโลยี แ ละการจั ด การและ
ประเมินผลระบบวนเกษตรการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใชที่ดินดวยวิธีวนเกษตร มี
การศึกษาภาคสนาม
Concept, definition and importance of agroforestry systems;
components and interaction, diagnosis and design, technologies, and
management and assessment of agroforestry systems; research and
development on land utilization using agroforestry systems. Field study
required.

3(3-0-6)

01304562**

การจัดการของปา
(Management of Minor Products)
แนวคิดในการจัดการ การจําแนก และผลประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคมจาก
ของปา การประเมินศักยภาพแหลงผลิต ระบบการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด
ของปา การวิจัยและพัฒนาการจัดการของปาอยางยั่งยืน มีการศึกษาภาคสนาม
Management concept, classification, and socio- economic benefits of
minor forest products, capacity assessment, harvesting, processing and
marketing of minor forest products; and research and development on
sustainable management of minor forest products. Field study required.

3(3-0-6)

01304563*

วนศาสตรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
(Social Forestry for Sustainable Forest Resources Management)
แนวคิดและหลักวนศาสตรชุมชนและการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ความ

3(3-0-6)

เปนมาและพัฒนาการของวนศาสตรชุมชน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากรปาไม กระบวนการมีสวนรวม การจัดการเชิงสถาบัน และธรรม
ภิบาล การวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา มีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
Concepts and principles of social forestry and sustainable forest
management. Background and development of social forestry. Socioeconomic development related to forest resource management.
Participatory process, institutional arrangement and governance,
participatory planning of forest resource management. Case study. Field
trip required.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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01304564*

การสงเสริมปาไมประยุกต
(Applied Forestry Extension)
หลักการสงเสริมปาไม การจัดการความรู ภูมิปญญาปาไม ขอมูลและสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล การประยุกตซอฟแวรระบบฐานขอมูล
แบบฝกหัดการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดเก็บขอมูล และการเขาถึง กรณีศึกษา
การใชประโยชนความรูเพื่อการตัดสินใจในงานสงเสริม
Principles of forestry extension. Knowledge management, forest
indigenous knowledge, data and information processing. Forest database
design and development. Application software database. Assignment of
data gathering, data analysis and storage and data access. Case study of
application of knowledge for decision making in forestry extension.

3(3-0-6)

01304565*

ปาชุมชนและการจัดการ
(Community Forest and Management)
แนวคิด นิยามและหลักการปาชุมชน กําเนิดและพัฒนาการปาชุมชนในประเทศ
ไทย การวางแผนจัดการปาชุมชน เทคโนโลยีวนวัฒนสาํ หรับการพัฒนาปาชุมชน มิติ
ทางเศรษฐศาสตรของปาชุมชน ปาชุมชนกับสิทธิชุมชน บทบาทของปาชุมชนตอการ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาปาชุมชน
Concept, definition and principles of community forests. History and
community forest development in Thailand. Community forest
management planning. Silvicultural technology for community forest
management. Economic dimension of community forest. Community
forest and community rights. Roles of community forest in climate
change adaptation. Monitoring and evaluation of community forest
development project.

3(3-0-6)

01304566*

ภาวะผูน ํากับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
แนวคิดและหลักการจัดการปาอยางยั่งยืน คํานิยามและความสําคัญของผูนําและ
ภาวะผูน ํา ความเปนมาของภาวะผูนาํ ทางสิงแวดลอม คุณสมบัติและทักษะของภาวะ
ผูนําในการจัดการปาอยางยัง่ ยืน การพัฒนาทักษะและความรูของผูนําและภาวะผูน ํา
ภาวะผูน ําและแรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคกร กรณีศึกษาภาวะผูน ําในการจัดการ
ปาอยางยั่งยืน ความทาทายของผูนําและภาวะผูน ํา
Concept and principle of sustainable forest management. Definition
and role of leader and leadership. History of environmental leadership.
Characteristics of leadership in sustainable forest management.
Development of skills and knowledge of leader and leadership.
Leadership and motivation for organizational change. Case studies of
leadership in sustainable forest management. Challenges for leader and

3(3-0-6)

* วิชาเปดใหม

24

leadership.
01304567*

การพัฒนาและประเมินผลโครงการปาไม
(Development and Evaluation of Forestry Project)
หลักการพัฒนาโครงการปาไม การบูรณาการองคความรูดานวนศาสตร
วิทยาศาสตรธรรมชาติและสังคมศาสตร การออกแบบและวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการปาไม การสรางและพัฒนาเงื่อนไขและตัวชีว้ ัด กรณีศึกษาการ
พัฒนาและประเมินผลโครงการปาไมทั้งในและตางประเทศ
Principles of forestry project development. Knowledge integration of
Forestry, Natural Science and Social Science. Design and Planning of
Forestry Project monitoring and evaluation. Formulation and Operation of
Criteria and Indicator. Case Study of Development and Evaluation of
National and International Forestry Projects.

3(3-0-6)

01304591

เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไม
(Research Techniques in Forest Resource Management)
หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางการจัดการทรัพยากรปาไม การวิเคราะหปญหาเพื่อ
กําหนดหัวของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยาง
และเทคนิค การวิเคราะห การแปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงาน
เพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ
Principles and research methods in forest resource management,
problem analysis for research topic identification, data collecting for
research planning, identification of samples and techniques. Analysis,
interpretation and discussion of research result; report writing for
presentation and publication.

3(3-0-6)

01304596

เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม
(Selected Topics in Forest Resource Management)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรปาไม หัวขอเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in forest resource management at the master degree
level. Topics are subject to change each semester.

1-3

01304597

สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการทรัพยากรปาไมในระดับ
ปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in forest
resource management at the master’s degree level.

2

* รายวิชาเปดใหม
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01304598

ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางการจัดการทรัพยากรปาไมระดับปริญญาโท และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in forest resource management at the master’s
degree level and compile into a written report.

1-3

01304599

วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

1-12
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายกอบศักดิ์ วันธงไชย
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
วท.ม.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
Dr.rer.nat. (Silviculture)
University of Freiburg, Germany,
2551
3-2599-00113-38-4

2

นายกาญจนเขจร ชูชีพ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
Dr.rer.nat. (Remote Sensing)
Technical University of Berlin,
Germany, 2542
3-1019-00161-07-2

3

นายกิติชัย รัตนะ
ผูชวยศาสตราจารย
ศศ.บ.(ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534
วท.ม.(วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
ปร.ด.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ผลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความ
หลากหลายของสัตวหนาดินในพื้นที่
ระบบนิเวศแหลงน้ําที่ตางกัน, 2557
2. Plant community in deciduous
forest with different fire
frequencies at Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary, Thailand, 2557
3. Effects of past burning
frequency on woody plant
structure and composition in dry
dipterocarp forest, 2557
งานวิจัย
1. แผนการสํารวจปาที่เหมาะสมตอ
การประมาณหามวลชีวภาพเชิงพื้นที่
ดวยระบบภูมิสารสนเทศในเขตลุมน้ํา
หวยเอี่ยน อําเภองาว จังหวัดลําปาง,
2557
2. การประเมินการสูญเสียการกักเก็บ
คารบอนเหนือพื้นดินของไมตนในปา
พรุควนเคร็งหลังจากเกิดไฟปาอยาง
รุนแรงเมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูล
ภาพถายจากดาวเทียม, 2557
3. เทคนิคบางประการในการใช RS,
GPS และ GIS ในงานสํารวจ
ทรัพยากรปาไม, 2559
งานวิจัย
1. ความพึงพอใจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอการถายโอนภารกิจดาน
น้ําบาดาล: กรณีศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา, 2557
2. ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชน
ทรัพยากรน้ําของประชาชนในพื้นที่ตนน้ํา
ลุมแมน้ําเมืองตราด:กรณีศึกษา ตําบลบอ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304511
01304531
01304532
01304533
01304552
01304553
01304554
01304597
01304598
01304599

01304511
01304531
01304532
01304533
01304552
01304553
01304554
01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599
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ลําดับที่

4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-9611-00082-49-9

นายขวัญชัย ดวงสถาพร*
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
3-3203-00513-04-8

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

พลอยอําเภอบอไร จังหวัดตราด, 2557
3. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนน้ํา
แมถาง-แมคําปอง อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร, 2557
งานแตงเรียบเรียง
1. หลักการจัดการปาไม
2. การปาไมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. นโยบายทรัพยากรปาไม
4. คูมือการศึกษาปาไมไทย (Thai
Forestry Handbook) (บทที่3,7,10)
งานวิจัย
1. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม
เพื่อการสํารวจของปาในพื้นที่ปา
ชุมชนบานชองแคบสามัคคี อําเภอไร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี, 2557
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ การดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การพื้นที่เปาหมายปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นป
ที่ า
ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช, 2560
3. Construction of a Standard
Volume Table: A Case Study in
Three Different Aged Teak
Plantations in Bago Township,
Bago Region, Myanmar, 2014
4. A Study on Forest Inventory
Techniques for Non-Timber Forest
Products (NTFPs) Inventory in Ban
Chong Khaeb Samakkhi
Community Forest, Sai Yok District,
Kanchanaburi Province, 2014
5. Comparison of Trees Growth
Measurement Using Diameter
Tape and Manual Band
Dendrometer. Science and

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304511
01304512
01304541
01304542
01304543
01304591
01304597
01304598
01304599

01304512
01304541
01304542
01304543
01304591
01304596
01304597
01304598
01304599
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ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

5

นางสาวธารรัตน แกวกระจาง
อาจารย
วท.บ.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
วท.ม.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
Ph.D. (Agricultural Sciences)
Tottori University, 2556
3-1706-00008-70-7

6

นางสาวนิตยา เมี้ยนมิตร
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
3-3104-00746-79-6

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Technology RMUTT Journal, 2014
6. Climatic fluctuations trigger
false ring occurrence and variation
in radial growth of teak (Tectona
grandis L.f.), 2015
7. Effects of Climate Variability on
Monthly Growth of Aglaia
odoratissima and
Hydnocarpusilicifolia at the
Sakaerat Environmental Research
Station (SERS), Northeastern
Thailand, 2015
8. Pine growth variation and
climate change: Opportunities for
dendroclimatology in central
Thailand, 2017
งานวิจัย
1. ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ปา
เต็งรังมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ
เกียรติ, 2557
2. การตอบสนองดานการเจริญเติบโต
ของกลาไมพะยอม (Shorea roxburghii
G. Don) ที่มีเห็ดเผาะหนังเปนเอคโตไม
คอรไรซา, 2558
3. เห็ดเอคโตไมคอรไรซา: เห็ดสรางปา
ปาสรางเห็ด, 2559
งานแตงและเรียบเรียง
คูมือการศึกษาปาไมไทย (Thai
Forestry Handbook) บทที่ 15
งานวิจัย
1. ลักษณะสังคมพืช และการกักเก็บ
คารบอนในมวลชีวภาพของปาเต็งรัง
ในปาชุมชนบานโคงตาบาง จังหวัด
เพชรบุรี, 2559
2. การรับรูของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชนทองถิ่น ตามมาตรฐานการจัดการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01304561
01304562
01304597
01304598
01304599

01304566
01304597
01304598
01304599
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ลําดับที่

7

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

นายปสสี ประสมสินธ*
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
Dr.rer.nat. (Forest Biometry)
University of Freiburg, Germany,
2538
3-4515-00087-25-5

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

สวนปาอยางยั่งยืนของ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม: กรณีศึกษาสวนปา
หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี, 2559
3. ความคิดเห็นของราษฎรตอศักยภาพ
ของพื้นที่และความพรอมของราษฎรใน
ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา, 2559
4. การจัดการไฟในไรหมุนเวียน
กรณีศึกษาบานน้ําหมาว อําเภอบอเกลือ
จังหวัดนาน, 2560
5. การใชประโยชนและการจัดการปา
ชายเลนริมคลองหลวงสหกรณตําบลโคก
ขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร,
2560
งานแตงเรียบเรียง
1. คูมือปฏิบัติการการคณิตปาไม
2. คูมือการสํารวจแจงนับทรัพยากร
ปาไม
3. การคณิตปาไม I
4. การสํารวจทรัพยากรปาไม บทที่ 3
ในคูมือการศึกษาปาไมไทย (Thai
Forestry Handbook)
งานวิจัย
1. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม
เพื่อการสํารวจของปาในพื้นที่ปา
ชุมชนบานชองแคบสามัคคี อําเภอไร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี, 2557
2. การรับรูของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชนทองถิ่น ตามมาตรฐานการจัดการ
สวนปาอยางยั่งยืนของ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม: กรณีศึกษาสวนปา
หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี, 2559
3. Construction of a Standard
Volume Table: A Case Study in
Three Different Aged Teak

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304511
01304513
01304515
01304516
01304517
01304521
01304522
01304523
01304551
01304552
01304597
01304598
01304599

01304511
01304513
01304515
01304516
01304517
01304521
01304522
01304523
01304551
01304552
01304597
01304598
01304599
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

8

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

9

นายพสุธา สุนทรหาว
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
Ph.D. (Forest Resources
Management)
University of the Philippines at
Los Banos, Philippines, 2551
3-4112-00197-02-1

10

นายยงยุทธ ไตรสุรัตน
ศาสตราจารย

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Plantations in Bago Township,
Bago Region, Myanmar, 2014
งานวิจัย
1. การวิเคราะหเชิงพื้นที่และเวลาของ
ถนนปาไมในสถานีวนวัฒนวิจัยสะแก
ราช, 2559
2. Assessment of the effects of
community expansion and land
use transformation on a coastal
area in Thailand, 2557
3. Assessment of economics
crops damaged in flooded area:
an implemented on Chalerm Phra
Kiat District, Pak Phanang SubWatershed, Thailand, 2557
งานวิจัย
1. บทบาทของกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมดานปาไมตอการ
จัดการปาชุมชน, 2559
2. การวิเคราะหความตองการและ
ศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการปา
ชุมชนซับใหญพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ,
2559
3. ความคิดเห็นของราษฎรตอ
ศักยภาพของพื้นที่และความพรอม
ของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา,
2559
4. The Assessment of Successful
Community Forest Management
of Thailand, 2014
5. Valuation of Carbon Stock in
Trees at Khao Wong Community
Forest, Chaiyaphum Province,
2015
งานวิจัย
1. Predicting land-use and land-

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304596
01304597
01304599

01304596
01304597
01304599

01304561
01304562
01304597
01304598
01304599

01304564
01304597
01304598
01304599

01304596
01304598

01304596
01304598
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ลําดับที่

11

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 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

นางรัชนี โพธิแทน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
M.S. (Social Forestry)
University of the Philippines Los
Banos, Philippines, 2542
ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555
3-4005-00901-09-1

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

cover patterns driven by different
scenarios in the emerald triangle
protected forests complex, 2557
2. MODIS: An alternative for
updating land use and land cover
in large river basin, 2557
3. Predictive distribution
modelling for rufous-necked
hornbill Aceros nipalensis
(Hodgson, 1829) in the core area
of the Western Forest Complex,
Thailand, 2557
4. Calibration of hydrological
streamflow modeling using MODIS,
2558
งานแตงและเรียบเรียง
คูมือการศึกษาปาไมไทย (Thai
Forestry Handbook) บทที่ 15
งานวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟนฟูปา
ชายเลนบนพื้นที่หาดเลนงอกชายฝง
ทะเล ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม, 2559
2.ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช
ที่ดินปาไม: กรณีศึกษาบานนาผาแดง
เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน ประเทศ
สปป.ลาว, 2559
3. องคความรูทองถิ่นและการใช
ประโยชนพืชสมุนไพรของชุมชนสูการ
ฟนฟูปาไม, 2559
4. การจัดการไฟในไรหมุนเวียน
กรณีศึกษาบานน้ําหมาว อําเภอบอเกลือ
จังหวัดนาน, 2560
5. การจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวน
รวม: กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร, 2560

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304599

01304599

01304511
01304561
01304562

01304511
01304561
01304566
01304596
01304597
01304598
01304599
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12

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

นายรองลาภ สุขมาสรวง
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
2-0800-23010-23-3

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

6. การคงอยูของการใชที่ดินตามระบบ
วนเกษตรในตําบลบางกะเจา อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 2560
งานวิจัย
1. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi)
และเนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปลอย
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัด
พะเยา, 2557
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินตอถิ่นที่อยูอาศัยของ
ชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
จังหวัดกาญจนบุรี, 2557
3. ความชุกชุมและการใชพื้นที่อาศัยของ
สมเสร็จ (Tapirus indicus) ในเขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขง, 2558
4. การศึกษาความหลากชนิดและความ
มากมายของสัตวปา ในอุทยานแหงชาติ
เฉลิมมรัตนโกสินทรโดยกลองดัก
ถายภาพ, 2558
5. ชนิดเหยื่อ และการใชพื้นที่อาศัยของ
หมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษา
พันธุสัตวปาสลักพระ, 2558
6. ประชากร และการใชพื้นที่อาศัยของ
ควายปา (Bubalus bubalis Linnaeus,
1758) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขา
แขง จังหวัดอุทัยธานี, 2558
7. นิเวศวิทยาของกวางปา (Cervus
unicolor Kerr, 1792) ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี,
2558
8. ความหลากชนิด ความมากมาย และ
การใชถิ่นที่อาศัย ของสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมกินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลัก
พระ จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
9. ความหลากชนิดและความมากมาย
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก ในปา
เบญจพรรณ เขตรักษาพันธุสัตวปาสลัก

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599
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13

14

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

พระ จังหวัดกาญจนบุรี, 2559
10. Some ecological espects of
asian golden weaver (ploceus
hypoxanthus) at buang borapet
non-hunting area, Nakhon Sawan
province, 2557
11. Genetic variation of mhc class ii
dra of two endangered cervidae
species, Cervus eldii and Cervus
porcinus, 2558
12. Prey species and habitat use of
dhole (Cuon alpinus) in Salakpra
wildlife sanctuary, 2558
นายวัฒนชัย ตาเสน
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร
วท.บ. (วนศาสตร)
(Limonectes tallori) บริเวณปาดิบเขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
เขตสงวนชีวมณฑลหวยคอกมา จังหวัด
วท.ม. (วนศาสตร)
เชียงใหม, 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
2. ชีววิทยาการผสมเกสรของแคสันติ
Ph.D. (Agriculture)
สุข, 2559
Kyushu University, Japan, 2553
3. Annual fire resilience of
ground-dwelling ant communities
3-7002-00326-87-1
inHiraodai Karst Plateau grassland
in Japan, 2558
นายวันชัย อรุณประภารัตน
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. ผลิตภาพการทําไมยางพารา, 2557
วท.บ. (วนศาสตร)
2. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
จําแนกชนิดปาไมของประเทศไทย,
วท.ม. (วนศาสตร)
2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
3. MODIS: An alternative for
D.Agr. (Forest and Wood Science) updating land use and land cover
Tokyo University of Agriculture
in large river basin, 2557
and Technology, Japan, 2540
4. Calibration of Hydrological
3-6204-00243-93-7
Streamflow Modelling Using
MODIS. 2557
5. Effect of land use on water
quality: A case study in Trang

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599
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16

17

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Watershed, 2558
นางวาทินี สวนผกา
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการ
วท.บ.(วนศาสตร)
ในปาชายเลน บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
พัฒนาชายฝงอันดามัน จังหวัดระนอง,
วท.ม.(วนศาสตร)
2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
2. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะชําที่
ปร.ด.(วนศาสตร)
เหมาะสมสําหรับการผลิตตนตอยางพารา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
2558
3-2099-00278-27-8
3. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิ
และปาปลูกโตเร็วไมตางถิ่น บริเวณสถานี
เกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม.
2558
4. การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ของไมเสม็ดขาวในสวนปาทากุม โนโบรุ อุ
เมดะ จังหวัดตราด, 2558
5. การเติบโตและผลผลิตของไมพะยูงที่
ปลูกแบบเชิงเดียวและเชิงผสม ในสวนปา
ทากุมโนโบรุอุเมดะ จังหวัดตราด, 2558
นายวิจักขณ ฉิมโฉม
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. ประชากรและการใชพื้นที่อาศัยของ
วท.บ. (วนศาสตร)
ชางปาในอทยานแหงเขาใหญ, 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
2. Behavioral and social structure
M.Sc. (Environmental Science)
effects on seed dispersal curves of
University of Aberdeen, England a forest-interior bulbul
(United Kingdom), 2539
(Pycnonotidae) in a tropical
Ph.D. (Wildlife Science) University evergreen forest, 2557
of Tennessee, United States of
3. Ecological factors that
America, 2547
influence sambar (Rusa unicolor)
3-1018-01367-40-3
distribution and abundance in
western Thailand: implications for
tiger conservation, 2557
นายวิชาญ เอียดทอง
งานวิจัย
1. การวิเคราะหความผันแปรทาง
ผูชวยศาสตราจารย
พันธุกรรมของตนรักแกนมอในประเทศ
วท.บ. (วนศาสตร)
ไทยโดยใชเครื่องหมาย Start Codon
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
Targeted (SCoT), 2557
วท.ม. (วนศาสตร)

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

35

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
Dr.Agr. (Agricultural Science)
Kyoto University, Japan, 2542
3-9025-00258-80-1

18

นายวิพักตร จินตนา
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
Ph.D. (Forest Ecology)
Ehime University, Japan, 2539
3-9105-00069-96-1
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นายวีระภาส คุณรัตนสิริ*
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Dr.rer.nat. (Forest Biometry)
University of Freiburg, Germany,
2549
3-10160-0856-51-1
นายสมนิมิตร พุกงาม
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526

20

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

2. บันทึกถึงความผันแปรสีและลวดลาย
แกนไมพะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย, 2557
3. ความใกลชิดทางพันธุกรรมและ
สถานภาพทางการอนุรักษของพรรณไม
สกุลยางนาในประเทศไทย, 2557
งานแตงและเรียบเรียง
คูมือการศึกษาปาไมไทย (Thai
Forestry Handbook) บทที่ 13, 2558
งานวิจัย
1. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช
ที่ดินปาไม: กรณีศึกษาบานนาผาแดง
เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน ประเทศ
สปป.ลาว, 2559
2. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟนฟูปาชาย
เลนบนพื้นที่หาดเลนงอกชายฝงทะเล
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม, 2559
3. การใชประโยชนและการจัดการปา
ชายเลนริมคลองหลวงสหกรณตําบลโคก
ขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร,
2560
งานวิจัย
1. การประยุกตการสุมตัวอยางแบบ
กลุมปรับในการประเมินของปา ณ ปา
สาธิตและตนแบบของคณะปาไม
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557
2. จําแนกพื้นที่ปาจากระยะไกล, 2557
3. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพื่อ
จําแนกชนิดปาไมของประเทศไทย, 2559

งานแตงเรียบเรียง
คูมือการศึกษาปาไมไทย, 2558
งานวิจัย
1. ดัชนีพลังชะลางของฝนในสมการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304511
01304561
01304562
01304596
01304597
01304598
01304599

01304511
01304565
01304566
01304596
01304597
01304598
01304599

01304511
01304531
01304532
01304533
01304552
01304553
01304554
01304597
01304598
01304599
01304597
01304598
01304599

01304511
01304531
01304532
01304533
01304552
01304553
01304554
01304597
01304598
01304599
01304597
01304598
01304599
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ลําดับที่
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22

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
3-7601-00455-95-3

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

สูญเสียดินสากลตามภาคภูมิอากาศของ
ประเทศไทย, 2558

2. การประเมินคาดัชนีพลังชะลาง
พังทลายของฝนในประเทศไทย, 2558
3. Application of SWAT model for
assessing effect on main function
of watershed ecosystem in
headwater, Thailand, 2557
นายสมพร แมลิ่ม
งานวิจัย
อาจารย
1. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัด
วท.บ. (วนศาสตร)
พังงา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
2. การศึกษาชนิดไมและการใช
วท.ม. (วนศาสตร)
ประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
2559
Ph.D. (Forest Resources)
3. พลวัตในพื้นที่ฟนฟูตามธรรมชาติและ
Seoul National University, Rep. of ฟนฟูดวยไมตางถิ่น บนพื้นที่สูง ณ สถานี
Korea, 2555
เกษตรหลวงอางขาง จังหวดเชียงใหม,
3-9409-00306-43-9
2560
นายสราวุธ สังขแกว
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. Oceanic currents, not land
วท.บ. (วนศาสตร)
masses, maintain the genetic
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
structure of the mangrove
วท.ม. (วนศาสตร)
Rhizophora mucronata Lam.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
(Rhizophoraceae) in Southeast
Ph.D. (Plant Taxonomy and
Asia, 2557
Systematics),
2. Influences of environmental
University of Dublin, Ireland, 2551 factors on tree distribution of
3-8605-00129-44-1
lower montane evergreen forest
at Doi Sutep-Pui National Park,
Chiang Mai Province, 2557
3. Studies in the recent new
genus record Pseudostachyum
(Poaceae: Bambusoideae) from
Thailand: notes on its taxonomy,
distribution and habitat, 2557
4. Pholidota longibulba Holttum
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ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304541
01304542
01304544
01304591
01304596
01304597
01304598
01304599

01304541
01304542
01304544
01304591
01304596
01304597
01304598
01304599

(Orchidaceae), a new record for
Thailand, 2557
23

นายสันติ สุขสอาด*
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
3-1598-00022-97-3

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

งานแตงเรียบเรียง
1. การประเมินมูลคาทรัพยากรปาไม
บทที่ 16 ในคูมือการศึกษาปาไมไทย
(Thai Forestry Handbook)
งานวิจัย
1. ความคิดเห็นของราษฎรตอการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่แกงลําดวน
ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี, 2558
2. การตลาดและการวิเคราะหทาง
การเงินของไมสักในสวนปาทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษปาชายเลนของชุมชนตําบลเขา
ถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
4. การผลิตและการตลาดของรังนกแอน
กินรังในจังหวัดจันทบุรี, 2558
5. การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลคาของปา
จากชุมชนดงมัน ตําบลคอเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร, 2559
6. การพึ่งพิงทรัพยากรปาไมของราษฎร
ในปาชุมชนบานหนองผักไร อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, 2559
7. การประเมินมูลคาดานนันทนาการ
ของอุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัด
ลําปาง, 2559
8.การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลคาทรัพยากร
ปาไมของราษฎรจากปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี ตําบลหนองโรง อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, 2560
9. ผลของระดับการรบกวนพื้นที่ใช
ประโยชนตอองคประกอบชนิดมดใน
สวนสาธารณะพระนคร

38

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

24

นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
Ph.D. (Physiology and Tree
Improvement)
Northern Territory University,
Australia, 2542
3-1024-01102-12-8

25

นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
5-7800-10024-06-3

26

นายสุรินทร อนพรม
อาจารย
วท.บ.(วนศาสตรชุมชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

กรุงเทพมหานคร, 2560
งานวิจัย
1. Photoprotection of evergreen
and drought-deciduous treeleaves
to overcome the dry season in
monsoonal tropicaldry forests in
Thailand, 2557
2. Effective use of high CO2 efflux
at the soil surface in a tropical
understory plant, 2558
3. การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพ
และในดินของการปลกปาบนพื้นที่สูง ณ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง จงหวัด
เชียงใหม, 2560
งานวิจัย
1. การประยุกตใชแบบจําลอง SWAT
เพื่อศึกษาปรากฏการณเอลนีโญ และ
ลานีญาตอปริมาณน้ําทา บริเวณพื้นที่ลุม
น้ําสาขาลําชี, 2557
2. ผลของการตัดสางขยายระยะตอ
สมรรถนะการซึมน้ําผานผิวดินในพื้นที่ปา
ฟนฟู บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม, 2559
2. การมีสวนรวมของกลุมชาติพันธุใน
การอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่สูง
บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม, 2559
3. สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของ
ดินและสัตวหนาดิน ในพื้นที่การใช
ประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน บริเวณพื้นที่
ลุมน้ํายอยหวยขมิ้น จังหวัดนครราชสีมา,
2559
งานวิจัย
1. การเลือกไมยืนตนที่เหมาะสมในระบบ
วนเกษตรโดยการประยุกตใชเทคนิค
AHP, 2560
2. ชีวิตบนฐานทรัพยากร: ทรัพยากรปา

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304511
01304561
01304562

01304511
01304562
01304563
01304567
01304597
39

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Ph.D. (Human Geography) The
University of Sydney, 2556
3-1603-00084-23-8

27

นางสุวิมล อุทัยรัศมี
อาจารย
วท.บ.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
วท.ม.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
ปร.ด.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554
3-2205-00057-81-1

28

นางสาวแสงสรรค ภูมิสถาน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

การเขาถึง และการดํารงชีพของชุมชน
ขามถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลง,
2559
3. การรับรูและยุทธศาสตรการปรับตัว
ตามการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษา
หมูบานปางยาง ตําบลภูคา อําเภอปว
จังหวัดนาน, 2559
4. ขีดจํากัดของ สทก. ตอการดํารงชีพ
และการปรับตัวของเกษตรกรในเขตปา,
2557
5. Climate change adaptation and
local struggle: a critical review of
community-based adaptation
knowledge and practices in
Thailand,2015
6. Community-based mangrove
forest management in Thailand:
key lesson learned for
environmental risk management,
2014
งานวิจัย
1. ความผันแปรของปริมาณน้ํามันหอม
ระเหยจากใบยูคาลิปตัสสายตนตางๆ,
2557
2. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัด
พังงา, 2559
3. Germination test on native salt
tolerant seeds (Buchanania
siamensis Miq.) collected from
natural saline and non-saline soil,
2559
งานวิจัย
1. การออกแบบโปรแกรมการสื่อ
ความหมายธรรมชาติบริเวณเสนทางเดิน
ปาระยะไกลในเขตรักษาพันธุสัตวปาภู

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599
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ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Ph.D. (Recreation, Park and
Tourism Sciences)
Texas A&M University, USA, 2553
3-5212-00009-43-6

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

หลวง, 2557
2. ชนิดและจํานวนชิ้นขยะในบริเวณ
หาดโละดาลัม เกาะพีพีดอน, 2558
3. Environmental value
orientation and environmental
impact perception of visitors to
Khao Yai National Park, 2556
4. Tourism impact perception of
visitors to Thai Samakkee
Subdistrict, Nakorn Ratchasima
Province, 2558
5. Environmental awareness of
visitors to Erawan National Park,
2558
6. Exploring influential
determinants of travel app
adoption, 2558
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3.2.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1 นายชาคริต ณ ตะกั่วทุง
อาจารย
วท.บ.(วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
วท.ม.(วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
ปร.ด.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
3-8208-00272-54-1
2 นายเดชา วิวัฒนวิทยา
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
Dr. Agr. (Forest Entomology) Kyoto
University, Japan, 2548
3-1022-00602-43-3
3 นายดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
D.Sc. (Agriculture and Forestry),
University of Helsinki, Finland,
2541
3-2508-00087-19-7
4 นายพรเทพ เหมือนพงษ
อาจารย
วท.บ.(วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ม.(วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา,
2559
2. Germination test on native salt
tolerant seeds (Buchanania siamensis
Miq.) collected from natural saline and
non-saline soil, 2559

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

งานวิจัย
1. Philidris ants iiving inside dischidia
epiphytes from Thailand, 2557

01304596
01304597
01304599

01304596
01304597
01304599

งานวิจัย
1. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา,
2559

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

งานวิจัย
1. ความสัมพันธระหวางการเติบโตและขนาดแกน
ของไมพะยูง อายุ 26 ป ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
2. ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปและสมการเพื่อ
ประเมินอัตราสวนแกนของไมพะยูงใน

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
3-6401-00356-31-1

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

ประเทศไทย, 2558
3.

5

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

งานวิจัย
1. การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บ
คารบอนในสบูดํา, 2558
1. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ 4 ชนิดที่มี
อายุลําตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม, 2558

01304596
01304598
01304599

01304596
01304598
01304599

6

นายสมหวัง ขันตยานุวงค
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
Ph.D. (Biomaterial Sciences)
University of Tokyo, Japan, 2545
3-9010-00516-73-0
นายสุธีร ดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Dr.rer.nat. (Molecular Systematica
and Evolution of Plants)
University of Vienna, Austria, 2550
3-5203-00070-14-4

งานแตงเรียบเรียง
รายงานการสอบทวนงานวิจัยโครงการการศึกษา
เยื่อไมไทยเพื่อการผลิตกระดาษธนบัตร, 2558
งานวิจัย
1. Development of laboratory wet
creping method to evaluate and control
pulp quality for tissue, 2558
2. Effects of shrimp chitosan on the
physical properties of hand sheets, 2559
งานวิจัย
1. ลักษณะทางกายวิภาคของใบยูคาลิปตัสสาย
ตนที่ตานทานแตนสรางปม, 2557

01304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

001304597
01304598
01304599

01304597
01304598
01304599

7
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2. ชวงเวลา
ไมมี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1. คําอธิบายโดยยอ
เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการโดยเนนดานการจัดการทรัพยากรปาไม มีขั้นตอนการดําเนินงานตามขอบังคับวา
ดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
2) มีความเขาใจอันถองแทและลึกซึ้งในองคความรูดานการจัดการทรัพยากรปาไม
3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค
4) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยทีส่ ําคัญในเรือ่ งที่ซับซอน
5) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการในโครงการวิจัย
6) มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรือการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
7) สามารถใขเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ขอมูล
5.3. ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
1) นิสิตเสนอแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามความกาวหนาการทําวิจัย
3) ภาควิชาฯ จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนในการวิจัยเพื่อใหบริการแกนิสิต
4) ภาควิชาฯ มีการจัดซื้อและจัดหาทรัพยากรประกอบการทําวิจัย และประสานกับหองสมุดคณะวน
ศาสตร สํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใหนิสิตใชในการสืบคนขอมูล
5.6. กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพโครงการวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
2) กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาการทําวิจัย
3) แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
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เปลาขั้นสุดทาย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาการจัดการทรัพยากร
ปาไมไดตามหลักวิชาการ

มีภาวะผูนํา มีการเรียนรูรวมกัน

มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานจริง

มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรม
-มีการกําหนดใหมีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
-มีการวิจัยและการวางแผน มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน
เพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
- กําหนดใหนําเสนอความคิดเห็นและขอสรุปงานวิจัยตอกลุม
ผูเชี่ยวชาญและกลุม ที่ไมใชผเู ชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กําหนดใหมีการจัดกลุมทํางาน มีการประสานงาน ศึกษา
คนควา รวมอภิปรายและวิเคราะห สังเคราะหเพื่อจัดทํา
รายงาน
-ใหเขารวมกิจกรรมในรายวิชาเพื่อเพิ่มทักษะและความ
ชํานาญในการทํางานเปนทีม
- ใหมีการศึกษา/วิจัย ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของ
สังคม
- มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ เขารวมวิพากษเชิงวิชาการใน
กระบวนการเรียนการสอน/การวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริมดานการประพฤติ ปฏิบัติ โดยใชหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง และขอบกพรองทาง
จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยในการสอน
รายวิชา และกรณีศึกษา
2) สงเสริมใหมีวินัยในการเรียน เชน การตรงตอเวลา ฯลฯ
3) สงเสริมใหนิสิตเปนผูนํากลุม เปนสมาชิกกลุมที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มี
การทํางานเปนทีม
4) กําหนดใหมีการศึกษา วิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาไม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การสงงาน การตรงตอเวลา
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3) ประเมินประพฤติการมีสวนรวม การเปนผูนํากลุม ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ
4) ประเมินรายงานรายวิชา และวิทยานิพนธ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทในหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
2) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การบรรยายประกอบการซักถาม
2) การคนควาและอภิปรายกลุม
3) การฝกปฏิบัติการ
4) การมอบหมายงาน
5) การคนควาดวยตนเอง
6) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในดานตางๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) รายงานทีน่ สิ ิตจัดทําทั้งรายงานกลุมและรายงานเดี่ยว
4) การคนควา การนําเสนอรายงาน การอภิปรายและการมีสวนรวมในชัน้ เรียน
5) รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใตขอจํากัดของขอมูล
2) สามารถสังเคราะหและบูรณาการองคความรูเพื่อพัฒนาความคิดใหม
3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยคนควาได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การอภิปรายกลุม และการนําเสนอรายงานหนาชัน้ เรียน
2) ใหนิสิตปฏิบัติจริงดานการจัดการทรัพยากรปาไมในพืน้ ที่จริง
3) การมอบหมายงานและการคนควาดวยตนเอง
4) การจัดทําโครงการวิทยานิพนธ
5) การจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) บทบาทในการอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนความรู และนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
2) แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านดานการจัดการทรัพยากรปาไม
3) งานที่มอบหมายและการคนควาดวยตนเอง
4) การสอบประมวลความรูและการสอบวิทยานิพนธ/การสอบปากเลาขั้นสุดทาย
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน ําในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุมและสามารถรวมมือกับผูอื่นในการ
แกไขปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
2) มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมิน วางแผน
และปรับปรุงตนเอง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีกิจกรรมการทํางานเปนกลุม ในรายวิชาตางๆ เพื่อฝกการเปนผูนาํ และผูตาม ในการรับฟง การ
ยอมรับและปรับเปลี่ยนความคิดเห็น
2) กําหนดใหมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ศึกษา
3) กําหนดกิจกรรมที่มีการนําเสนอผลการคนควาดวยตนเองในรายวิชา
4) กําหนดใหมีการนําเสนอรางโครงการวิจัยที่ตองการศึกษา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมทางการเรียนการสอน
2) ประเมินจากผลการนําเสนอผลงานของนิสิต
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ มาใชแกปญหาอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3) สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควา ที่ตีพิมพในรูปแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2) การนําเสนอผลงานทั้งในรูปการอภิปรายและการสัมมนา
3) การนําเสนอผลงานทางวิชาการตอที่ประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการเลือกใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอและอภิปราย
3) ประเมินจากรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
1.คุณธรรม 2.ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร และ
บุคคลและ การใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2 3
01304511 การจัดการ
ทรัพยากรปาไม
01304512 นโยบายทรัพยากร
ปาไม
01304513 การวางแผนจัดการ
ทรัพยากรปาไม
01304514 การปาไมของโลก































































01304521 ชีวมิติปา ไม
ประยุกต











01304522 การสรางตัวแบบ
การเติบโตและผลผลิตของปาไม











01304523 กําหนดการเชิง
คณิตศาสตรสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรปาไม











01304524 รุกขภูมิอากาศ
วิทยา









01304515 การจัดการเพื่อการ
ผลิตไมอยางยั่งยืน
01304516 การรับรองปาไม

01304531 การรับรูระยะไกล
และการประมวลผลภาพ
01304532 การรับรูระยะไกล
แบบแอคทีฟและการ
ประมวลผลขอมูล
01304533 การวิเคราะหขอ มูล
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รายวิชา

1.คุณธรรม

2.ความรู

1

1

2

2

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

4.ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร และ
บุคคลและ การใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2 3

รับรูระยะไกลในทางปาไม
01304541 เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรปาไมขั้นสูง

















01304542 เศรษฐศาสตรธุรกิจ
ปาไม

















01304543 การปาไมและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ

















01304544 การตลาด
ผลิตภัณฑปาไม





















01304551 วิธีการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม





01304552 การประมวลผล
ขอมูลทรัพยากรปาไม













01304553 การสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช
ภาพถายดาวเทียม















01304554 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม



01304561 การจัดการของปา

























































































01304562 ระบบวนเกษตร
และการจัดการ
01304563 วนศาสตรชุมชนกับ
การจัดการทรัพยากรปาไมอยาง
ยั่งยืน
01304564 การสงเสริมปาไม
ประยุกต
01304565 ปาชุมชนและการ
จัดการ
01304566 ภาวะผูนาํ กับการ
จัดการทรัพยากรปาไมอยาง
ยั่งยืน
01304567 การพัฒนาและ
ประเมินผลโครงการปาไม
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รายวิชา

01304591 เทคนิคการวิจัย
ทางการจัดการทรัพยากรปาไม
01304596 เรื่องเฉพาะทางการ
จัดการทรัพยากรปาไม
01304597 สัมมนา
01304598 ปญหาพิเศษ
01304599 วิทยานิพนธ

1.คุณธรรม

2.ความรู

3. ทักษะทางปญญา

1

2

1

2

1

2

3


































































































4.ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร และ
บุคคลและ การใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2 3
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
- คัดเลือกบางรายวิชาที่คลายกันเพื่อทวนสอบในแตละภาคการศึกษา
- ทวนสอบจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการสอน ทวนสอบจากแบบฟอรมการใหคะแนน และ
การสัมภาษณนิสิต
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
- ผลงาน รางวัล กิจกรรม ของนิสิต
- การวิจัยภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
- การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการจากภายนอก
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
เสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว
2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการชี้แจงเรื่องรายละเอียดของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่
มีตอหลักสูตรแกอาจารยใหม
1.2 จัดใหมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง โดยอาจารยอาวุโสซึง่ มีประสบการณสูงเปนผูใหคําปรึกษา แแนะนําสนับสนุน
ดานการสอนและการวิจยั แกอาจารยใหม
1.3 สงเสริมอาจารยใหมใหเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับระบบการเรียนการสอน
1.4 สนับสนุนอาจารยใหมไดมีโอกาสศึกษาตอ รวมทั้งการฝกอบรม ดูงาน การทําวิจัย และการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทัง้ ในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน มีการประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารืออาจารยผูสอน เพื่อกําหนดแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร ใหไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรูของ
อาจารยดวยการไปทําวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการกํากับมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศุกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
1) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารและติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร
2) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา ที่เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) มีระบบและกลไกการเปดปด รายวิชา/หลักสูตรตามระเบียบและขอปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4) มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร โดยกําหนดใหมีการปรับปรุงตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ
5) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยเปนรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
6) มีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงการสอน
7) มีการประเมินหลักสูตรโดยการสํารวจความคิดเห็นของอาจารย อาจารยพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ นิสิตปจจุบนั ผู
สําร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
2. บัณฑิต
- มีการประเมินผลลัพธการเรียนรู เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมผลงานของนิสิตและผูส ําเร็จการศึกษาใหไดรับการตีพมิ พ
- สํารวจขอมูลและติดตามภาวะการมีงานทําเมื่อจบการศึกษาของนิสิต
3. นิสิต
- การรับนิสิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตกอนการเขาศึกษา
- สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิตทุกคน
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- จัดทําโครงการ/ประสานงานนัดหมายอาจารยทปี่ รึกษา/นิสิตเพื่อติดตามความกาวหนาการเรียนและ
วิทยานิพนธ
- มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและติดตามการคงอยูและการสําเร็จการศึกษา
- ใชระบบการประเมินทีส่ าขาวิชาจัดทําขึ้นเพื่อการประเมินความความพึงพอใจและจัดการขอรองเรียนของ
นิสิต
4. อาจารย
- สาขาวิชามีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหอาจารยใหมจุดประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
- ในการคัดเลือกอาจารยใหมของสาขาวิชามีการประชุมหารือในระดับภาควิชาเพื่อใหไดอาจารยใหมที่ตรงกับ
ความตองการของสาขาวิชามากที่สุด ทั้งนี้การเขาประชุมดังกลาวตองมีอาจารยในภาควิชาเขาประชุมครบทุกทาน
- การพิจารณาคัดเลือกอาจารยใหมใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
- มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยโดยการประชุมเพื่อ
สรุปผลการเรียนการสอนเมื่อจบภาคการศึกษา
- สาขาวิชามีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาผานการประชุม
ภาควิชา นําการประชุมโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- มีการประเมินผูเรียน โดยการประเมินในชัน้ เรียนและประเมินผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
- มีการระบุกิจกรรมการเรียนการสอนลงในแผนการสอนและมคอ.3
- จัดทํารายงานการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- ภาควิชามีการจัดทําระบบการยืมอุปกรณทั้งเพื่อการเรียนและการวิจัย โดยใชแบบฟอรที่กําหนดขึ้น
- มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณการเรียนใหพรอมใชงาน หากพบการชํารุดจะมีการซื้อ
ทดแทนตามความเหมาะสม
- มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ เชน อุปกรณการเรียน เครื่องมือสําหรับ
การทําวิจัย
- มีการกระบวนการเพื่อปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานและเปาหมาย
ปที่ 1
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.

3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
ผานมา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะปาประสงคของ

หลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ

กับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับ

นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบ
ของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการบริหาร
*
หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
*
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในแตละป
12
* เปนการประเมินตัวชีว้ ัดตอเนือ่ งจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้

ปที่ 2


ปที่ 3










































*



12

12
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
- มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารย เพื่อถายทอด
ความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชัน้ ป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน
- มีการประเมินการสอนของอาจารย แตละรายวิชา โดยนิสิตและนําผลการประเมินมาปรับกลยุทธ
การสอนใหเหมาะสม
- มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน และนําผลการประเมินมาปรับกลยุทธการ
สอนใหเหมาะสมกับนิสติ
- การสอบถามนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรูจากวิธีการสอนที่ใช
- การใหนิสิตใหขอเสนอแนะผานเว็บบอรดของสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- นิสิตประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาโดยใชแบบประเมินการสอนตามที่
กําหนด
- อาจารยนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
- อาจารยประเมินการสสอนของตน
- อาจารยประเมินการเรียนรูของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ที่ประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทนนิสิตปจจุบัน และผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย
- วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
- ประเมินหลักสูตร ประเมินผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตจากแตละรายวิชา
- ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 คณาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประเมิ นหลั กสู ตรจั ดทํ ารายงานประเมิ นผลและเสนอประเด็ นที่ ควรปรั บปรุ ง หลั กสู ตร จั ด
ประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ จะกระทําทุกป
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วช.มก. 2-2
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชา การจัดการปาไม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01304511
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การจัดการทรัพยากรปาไม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Forest Resource Management
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(  ) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรปาไม
(  ) วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมม)ี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมใี หระบุวา ไมมี)
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณการจัดการทรัพยากรปาไมในระดับชาติ และนานาชาติ
ที่มีการพัฒนาแนวคิด กฎหมาย และระบบกลไกในการควบคุมการใชประโยชนผลผลิตปาไม

57

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01304511 การจัดการทรัพยากรปาไม 3(3-0-6)
Forest Resource Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ปาไมอยางยั่งยืน ระบบนิเวศปาไมและระบบวนวัฒนที่
เหมาะสม การจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ การจัดการทรัพยากรปาไมในประเทศไทย

Principles and concepts of sustainable
forest resource management. Forest
ecosystem and suitable silvicultural system.
Forest resource management for specific
purposes. Forest resource management in
Thailand.

รายวิชาปรับปรุง
สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
01304511 การจัดการทรัพยากรปาไม 3(3-0-6)
Forest Resource Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปรับปรุงคําอธิบาย
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปา รายวิชา
ไมอยางยั่งยืน ระบบนิเวศปาไมและระบบวนวัฒนที่
เหมาะสม การจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ การจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ใ นประเทศไทย
ระบบและกลไกในการควบคุมการใชประโยชนผลผลิต
ปาไม
Principles and concepts of sustainable forest
resource management. Forest ecosystem and
suitable silvicultural system. Forest resource
management for specific purposes. Forest
resource management in Thailand. System
and mechanism to control the forest product
utilization.

หมายเหตุ: สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ใหระบุสาระสําคัญโดยยอ เชน ลดหนวยกิต เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยนวิชาที่ตองเรียน
มากอน ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
8.* อาจารยผูสอน --ใหแสดงรายละเอียดของอาจารยผูสอน—
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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วช.มก. 2-2
ปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาโท
ภาควิชา การจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01304514
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การปาไมของโลก
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Global Forestry
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาโท ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา.....................................
(√) หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(√) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงขอบเขตและเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรและสนองตอบตอสถานการณดาน
ทรัพยากรปาไม
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01304514 การปาไมของโลก
3(3-0-6)
Global Forestry
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ประเภทของปา ความสําคัญของปาที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ การจัดการและบริหาร
ทรัพยากรปาไมของโลก ปาไมนานาประเทศ
Forest types, importance of forests to
environments and human beings. Global forest
resource management and administration.
Forests in various countries.

รายวิชาปรับปรุง

สิ่งที่
เปลี่ยนแปลง

01304514 การปาไมของโลก
3(3-0-6)
Global Forestry
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปรับปรุง
ประเภทของปาไม ความสําคัญของปาไมที่มีผลตอ คําอธิบาย
สิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ การจัดการและบริหาร
รายวิชา
ทรัพยากรปาไมของโลก ปาไมนานาประเทศ องคกร
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการปาไม ความตกลงระหวาง
ประเทศเกีย่ วกับปาไม
Forest types, importance of forests to
environments and human beings. Global forest
resource management and administration.
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Forests in various countries. International
forestry organizations. International Forest
agreements.

8.*อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9.*แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)—
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3

60

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาโท

วช.มก. 1-2

ภาควิชา การจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
01304531
3(2-3-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การรับรูระยะไกลและการประมวลผลภาพ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Remote Sensing and Image Processing
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาโท ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา.....................................
(√) หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(√) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
ไมมี
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงชื่อวิชาและรหัสวิชา รวมทั้งเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการ
ประยุกตใชขอมูลการรับรูระยะไกลในยุคปจจุบัน ในดานที่เกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01304532 การประมวลผลขอมูลภาพการรับรู 3(2-3-6)
จากระยะไกล
Remotely Sensed Image Processing
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวกับการ
วิเคราะหขอมูลภาพเชิงตัวเลขจากดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
Theories, principles and computer-assisted
analysis of remotely sensed image derived from
natural resources observation satellites.

รายวิชาปรับปรุง
01304531 การรับรูระยะไกลและ
3(2-3-6)
การประมวลผลภาพ
Remote Sensing and Digital Image
Processing
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการรับรูระยะไกลและการประมวลผลภาพดิจิทัล
ระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมสํารวจโลก
เพื่อการผลิตสารสนเทศทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
Principles of remote sensing and digital image
processing. Method of satellite data analysis to
produce information on natural resources and
environment.

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
เปลี่ยนชื่อ และ
รหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหา

ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา
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8.*อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9.*แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3

62

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาโท

วช.มก. 1-2

ภาควิชา การจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
01304532
3(2-3-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การรับรูระยะไกลระบบแอคทีฟและวิธีการประมวลผลขอมูล
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Active Remote Sensing and Data Processing
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาโท ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา.....................................
(√) หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(√) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
ไมมี
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงชื่อวิชา รหัสวิชา ขอบเขตและเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและพัฒนาการรูปแบบและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลจากดาวเทียมสํารวจโลกรุนปจจุบัน
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01304531 การรับรูจากระยะไกลแบบ
3(2-3-6)
พาสซีฟและแอ็กทีฟ
Passive and Active Remote Sensing
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการของการรับรูระยะไกลแบบพาสซีฟและแอ็ก
ทีฟ ระบบเครื่องวัดและยานสํารวจ การรับรูระยะไกลยาน
ไมโครเวฟและยานความถี่ต่ํา การประมวลผลขอมูลภาพ
เชิงเลขขอมูลระบบพาสซีฟและขอมูลเรดาร วิเคราะหขอ มูล
รับรูระยะไกล การประยุกตการรับรูระยะไกลในการศึกษา
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Principles of passive and active remote
sensing, sensor system and platform, microwave
and low frequency photography. Digital image
processing both passive and active perspectives.
Application of remote sensing to natural resources
studies. Field studies required.

รายวิชาปรับปรุง
01304532 การรับรูระยะไกลแบบแอคทีฟ
3(2-3-6)
และการประมวลผลขอมูล
Active Remote Sensing and Data
Processing
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการรับรูระยะไกลแบบแอคทีฟ ระบบรับรู
ระยะไกลยานไมโครเวฟดวยเรดารและคลื่นแสงเลเซอรชวง
คลื่นอินฟราเรด (ไลดาร) หลักการและการประมวลผลขอมูล
ระบบแอคทีฟ หลักการวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลแบบแอค
ทีฟเพื่อการศึกษาดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
Principles of active remote sensing, sensing
systems in the microwave wavelength regions
through imaging radar and laser light in the nearinfrared band (LiDAR). Methods of active remote
sensing data analysis in forest resource and
environmental studies.

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
เปลี่ยนชื่อและ
รหัสวิชา

ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

63

8.*อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9.*แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3

64

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาโท

วช.มก. 1-2

ภาควิชา การจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
01304533
3(2-3-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลในทางปาไม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Remote Sensing Data Analysis in Forestry
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาโท ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา.....................................
(√) หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
(√) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
ไมมี
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงชื่อวิชา รหัสวิชา ขอบเขตและเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรสอดรับกับสถานการณ
ปจจุบันและแนวโนมการใชประโยชนขอมูลรับรูร ะยะไกลในการศึกษาวิจัยและประยุกตใชในงานดานการปาไมและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01304533 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ
3(2-3-6)
ในการรับรู จากระยะไกล
Quantitative Methods in Remote Sensing
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การวิเคราะหเชิงปริมาณในการรับรูจากระยะไกล
ระเบียบวิธีการสกัดหาขอสนเทศที่จําเปนสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Quantitative analysis in remote sensing,
methods of extracting information necessary for the
management of natural resources and environment.

รายวิชาปรับปรุง
สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
01304533 การวิเคราะหขอ มูลรับรู
3(2-3-6)
เปลี่ยนชื่อวิชา
ระยะไกลในทางปาไม
Remote Sensing Data Analysis in Forestry
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปรับปรุงคําอธิบาย
หลักการวิเคราะหขอมูลรับรูระยะไกลทางดานการปา รายวิชา
ไมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีใน
การประมวลผล และหลักการทางสถิติที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธี
ทางดาน การสํารวจทรัพยากรปาไม การประเมินผลผลิตปา
การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ การศึกษา
นิเวศวิทยาภูมิทัศน การศึกษาสัตวปา และการติดตามภัย
พิบัติ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Principles of remote sensing data analysis in
forestry and related environment. Conceptual
methodology and relevant statistical methods.
Methodologies for forest resource survey, forest
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product assessment, land use change assessment.
Landscape ecology study, wildlife study, and
disaster monitoring. Field studies required.

8.*อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9.*แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3
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วช.มก. 2-2

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชา การจัดการปาไม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา

01304562

ชื่อวิชาภาษาไทย

การจัดการของปา

3(3-0-6)

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Management of Non-timber Forest Products
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(  ) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเอกบังคับ
(  ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทยใหสอดคลองกับคําอธิบายในกฎหมายปาไม
เนื้อไม
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01304562 การจัดการผลผลิตจากปาทีไ่ มใช 3(3-0-6)
เนื้อไม
Management of of Non-timber Forest
Products
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดในการจัดการ การจําแนก และผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจและสังคมจากของปา การประเมินศักยภาพ
แหลงผลิต ระบบการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด
ของปา การวิจัยและพัฒนาการจัดการของปาอยางยั่งยืน
มีการศึกษาภาคสนาม
Management concept, classification, and
socio- economic benefits of minor forest
products, capacity assessment, harvesting,
processing and marketing of minor forest
products; and research and development on
sustainable management of minor forest
products. Field study required.

ที่ใชคําวาของปาแทนผลผลิตจากปาทีไ่ มใช

รายวิชาปรับปรุง
สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
01304564 การจัดการของปา
3(3-0-6)
เปลี่ยนชื่อวิชา
Management of Non-timber Forest
Products
วิ
ชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดในการจัดการ การจําแนก และผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจและสังคมจากของปา การประเมินศักยภาพ
แหลงผลิต ระบบการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป และการตลาด
ของปา การวิจยั และพัฒนาการจัดการของปาอยางยั่งยืน
มีการศึกษาภาคสนาม
Management concept, classification, and
socio- economic benefits of minor forest
products, capacity assessment, harvesting,
processing and marketing of minor forest
products; and research and development on
sustainable management of minor forest
products. Field study required.
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หมายเหตุ: สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ใหระบุสาระสําคัญโดยยอ เชน ลดหนวยกิต เปลี่ยนชื่อวิชา เปลีย่ นวิชาที่ตองเรียนมากอน
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
8.* อาจารยผูสอน --ใหแสดงรายละเอียดของอาจารยผูสอน—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

วช.มก. 2-1

68

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชา การจัดการปาไม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

2.

รหัสวิชา

01304563

ชื่อวิชาภาษาไทย

วนศาสตรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน

3(3-0-6)

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Social Forestry and Sustainable Forest Resources Management
รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
( √ ) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเอกบังคับ
( √ ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................

3.

วิชาที่ตองเรียนมากอน

ไมมี

4.

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
ใหความสําคัญกับคนเพิ่มมากขึ้น
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดและหลักวนศาสตรชุมชนและการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ความเปนมาและพัฒนาการของวนศาสตร
ชุมชน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาไม กระบวนการมีสวนรวม การจัดการเชิงสถาบัน
และธรรมภิบาล การวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Concepts and principles of social forestry and sustainable forest management. Background and
development of social forestry. Socio-economic development related to forest resource management.
Participatory process, institutional arrangement and governance, participatory planning of forest resource
management. Case study. Field trip required.
8. อาจารยผูสอน --ใหแสดงรายละเอียดของอาจารยผูสอน—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3
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วช.มก. 2-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชา การจัดการปาไม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01304564
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย การสงเสริมปาไมประยุกต
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Applied Forestry Extension
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
( √ ) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเอกบังคับ
( √ ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การสงเสริมปาไมมีบทบาทสําคัญตอการจัดการปาไมในปจจุบนั เพื่อใหเปาหมายของการจัดการปาไมบรรลุผล
โดยเฉพาะการสงเสริมการมีสวนรวม การสรางนักการปาไมที่เปนนักสงเสริมปาไมจะชวยใหสามารถสรางความรวมมือ
กับทุกภาคสวนเพื่อใหนําไปสูการจัดการปาไมอยางยั่งยืนได
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการสงเสริมปาไม การจัดการความรู ภูมิปญญาปาไม ขอมูลและสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานขอมูล การประยุกตซอฟแวรระบบฐานขอมูล แบบฝกหัดการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดเก็บขอมูล
และการเขาถึง กรณีศึกษาการใชประโยชนความรูเ พื่อการตัดสินใจในงานสงเสริม
Principles of forestry extension. Knowledge management, forest indigenous knowledge, data
and information processing. Forest database design and development. Application software
database. Assignment of data gathering, data analysis and storage and data access. Case study of
application of knowledge for decision making in forestry extension.
8. อาจารยผูสอน --ใหแสดงรายละเอียดของอาจารยผูสอน—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3
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วช.มก. 2-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา

01304565

3 (3-0-6)

ชื่อวิชาภาษาไทย
ปาชุมชนและการจัดการ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Community Forest and Management
2.

รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
( ) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเอกบังคับ
( √ ) วิชาเอกเลือก

3.

( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................
วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี

4.

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

5. วันที่จัดทํารายวิชา

ไมมี
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของนโยบายการพัฒนาประเทศไทยมุงเนนการรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนดังที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งการสงเสริมการจัดการปาชุมชนถือเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญในการ
บรรลุเปาหมายเชิงนโยบายดังกลาว ดังนั้น ความรู ความเขาใจของนิสิตเกี่ยวกับปาชุมชนและการจัดการ ตลอดจนกฎหมาย
กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับปาชุมชนจึงมีความสําคัญเพื่อรองรับความตองการบุคลากรดานปาชุมชน
สําหรับการพัฒนาทรัพยากรปาไมของชาติ
7.คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิด นิยามและหลักการปาชุมชน กําเนิดและพัฒนาการปาชุมชนในประเทศไทย การวางแผนจัดการปาชุมชน
เทคโนโลยีวนวัฒนสําหรับการพัฒนาปาชุมชน มิติทางเศรษฐศาสตรของปาชุมชน ปาชุมชนกับสิทธิชุมชน บทบาทของปาชุมชน
ตอการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาปาชุมชน
Concept, definition and principles of community forests. History and community forest
development in Thailand. Community forest management planning. Silvicultural technology for community
forest management. Economic dimension of community forest. Community forest and community rights.
Roles of community forest in climate change adaptation. Monitoring and evaluation of community forest
development project.
8. อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3
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วช.มก. 2-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา
01304566
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาวะผูนํากับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Leadership and Sustainable Forest Management
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
( ) วิชาเอกในหลักสูตร..................................... สาขาวิชา.....................................
( ) วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดมีความรูแ ละทักษะที่จําเปนในการเปนผูนําแหงอนาคต และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมไทยและเพือ่ ประโยชนตอการปาไมและการพัฒนาประเทศความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกับภาวะผูนําในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
7.คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดและหลักการจัดการปาอยางยั่งยืน คํานิยามและความสําคัญของผูนําและภาวะผูนาํ ความเปนมาของภาวะผูนํา
ทางสิงแวดลอม คุณสมบัติและทักษะของภาวะผูนําในการจัดการปาอยางยั่งยืน การพัฒนาทักษะและความรูของผูนําและภาวะ
ผูนํา ภาวะผูนําและแรงจูงใจเพื่อการเปลีย่ นแปลงองคกร กรณีศึกษาภาวะผูนําในการจัดการปาอยางยัง่ ยืน ความทาทายของผูนํา
และภาวะผูนํา
Concept and principle of sustainable forest management. Definition and role of leader and
leadership. History of environmental leadership. Characteristics of leadership in sustainable forest
management. Development of skills and knowledge of leader and leadership. Leadership and motivation
for organizational change. Case studies of leadership in sustainable forest management. Challenges for
leader and leadership.
8. อาจารยผูสอน

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)—
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชา การจัดการปาไม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
01304567
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย การพัฒนาและประเมินผลโครงการปาไม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Development and Evaluation of Forestry Project
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
( √ ) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
( ) วิชาเอกบังคับ
( √ ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา...................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
จากสถานการณทรัพยากรปาไมในปจจุบนั การพัฒนางานปาไมไปสูเกษตรกรเพื่อใหมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น การที่
บุคลากรดานปาไมมีความรูในการพัฒนาโครงการปาไม เปนแนวทางหนึ่งเพื่อการสงเสริมปาไมในอนาคต
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการพัฒนาโครงการปาไม การบูรณาการองคความรูดานวนศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติและ
สังคมศาสตร การออกแบบและวางแผนการติดตามและประเมินผลโครงการปาไม การสรางและพัฒนาเงื่อนไขและ
ตัวชี้วัด กรณีศึกษาการพัฒนาและประเมินผลโครงการปาไมทั้งในและตางประเทศ
Principles of forestry project development. Knowledge integration of Forestry, Natural
Science and Social Science. Design and Planning of Forestry Project monitoring and evaluation.
Formulation and Operation of Criteria and Indicator. Case Study of Development and Evaluation of
National and International Forestry Projects.
8. อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3
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