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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25420021100774
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Forest Resource and Environmental
Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม)
ชื่อยอ:
วท.ม. (การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม)
ชื่อเต็ม:
Master of Science (Forest Resource and Environmental Administration)
ชื่อยอ:
M.S. (Forest Resource and Environmental Administration)
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
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2542
- ปรับปรุง ครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.............
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ …..........… เมื่อวันที่ …..… เดือน ................ พ.ศ. .............
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม นักวิจัย นักวิชาการดานการจัดการทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือชื่อตําแหนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาการ
บริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2) อาจารยสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1.

3 10230 0230 08 2

รองศาสตราจารย

นายรองลาภ สุขมาสรวง

2.

3 70020 0326 87 1

ผูชวยศาสตราจารย

นายวัฒนชัย ตาเสน

3.

3 62040 0243 93 7

ผูชวยศาสตราจารย

นายวันชัย อรุณประภารัตน

4.

3 94090 0306 43 9

อาจารย

นายสมพร แมลิ่ม

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
วท.บ.
วท.ม.
D.Agr.
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
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สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Agricultural Science
Kyushu University, Japan
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Forest and Wood Science Tokyo University of
Agriculture and
Technology, Japan
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Forest Resources
Seoul National
University, Rep. of Korea

ป พ.ศ.
2533
2536
2544
2541
2544
2553
2526
2531
2540
2538
2543
2555
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในหลายทศวรรษที่ ผ า นมา ก อ ให เ กิ ด การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเหมาะสม มีความตองการใชที่ดินทั้งเพื่อการเพิ่มผลผลิต มีความตองการใชไมที่เกิน
กําลังผลิต ทําใหพื้นที่ปาธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย มีการลักลอบลาสัตวปา ตัดไม เก็บของปาที่มากเกินไป การใช
ประโยชนพื้นที่อนุรักษที่ไมเหมาะสม การปลูกปาเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมไมยังไมบรรลุเปาหมาย การสงเสริม
อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ล ว นแล ว แต ส ง ผลกระทบต อ ความเสื่ อ มโทรมและการเปลี่ ย นแปลงของ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม ทั้ง ดิน น้ํา ป าไม สัต ว ปา ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
มลภาวะ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีบอยครั้งมากขึ้น
และมีความเสียหายรุนแรงเพิ่มขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขางตนแลว การ
พัฒ นาทางสังคมและวั ฒนธรรมถือวาเปนปจจัยประการสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ จํานวน
ประชากรที่เพิ่ มมากขึ้ นของสังคมไทย ทําใหมีการขยายพื้ นที่ทําการเกษตรขึ้ นไปบนพื้นที่ต นน้ํ าชั้นที่ 1 และ 2
กอใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสมและไมตรงกับสมรรถนะที่ดิน คานิยมของคนไทยที่นิยมทองเที่ยวใน
พื้นที่ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการขยายแหลงทองเที่ยวเขาไปในพื้นที่ปาอนุรักษ มีการกอสรางรีสอรตและที่
พักในพื้นที่ปาบนที่ลาดชันโดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดตามมา ประชาชนคนไทยขาดความรู
ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ไมอาจแยกแยะพื้นที่ปาเศรษฐกิจกับ พื้นที่
ปาอนุรักษวาเปนพื้นที่ที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน มีความพยายามจะเขาครอบครองพื้นที่ปาอยางไมถูกตองตาม
กฎหมายโดยมักอางวาไมไดรับความเปนธรรมในการใชทรัพยากรที่ดิน
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใหครอบคลุมองคความรูที่สําคัญตอการนําไปใชแกปญหาดังกลาวในขอ 11
ทั้งนี้จากวัตถุประสงคในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูที่มีภาระหนาที่ในการงาน เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลในการปฏิบัติงานทั้งในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหนิสิตทุกคน
ไดศึกษาในภาพรวมทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ความเชื่อมโยง คุณคาและความสําคัญของทุกทรัพยากร และ
นําหลักการบริหารทรัพยากรปา ไมและสิ่งแวดลอมตามขอกําหนดกฎหมายและอนุสัญ ญาที่เกี่ยวของมาบริ หาร
จัดการใหเปนการใชทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ในหลักการอนุรักษ ไมทําลายระบบนิ เวศ
ชวยฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ชวยเสริมสรางการปลูกปาเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมไม อันจะทําให เกิด
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
การที่ จะแก ปญ หาดังกลาวขางตน มีความจํา เปนอยา งยิ่งที่จะต อ งไดรับความร วมมื อจากทุก ฝ า ยที่
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่เปนทั้งผูกอใหเกิดปญหาและเปนผูรับผลกระทบที่ตนเองก อ ขึ้น
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการที่เหมาะสม คํานึงถึงผูมี
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สวนไดสวนเสียทุกฝาย เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการอยางองครวม กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการแกปญหา
แบบบูรณาการใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนที่ยอมรับของประชาชน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีพันธกิจในการสะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย
สรางคนที่มีปญ ญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมี จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับ
ชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ของคณะวนศาสตร
นี้ มุงผลิ ต บั ณฑิตให มี ความรูคูคุณ ธรรมและจริย ธรรม มี ความสามารถในการวิ จัย สร างองคความรูใหม แ ละ
นวัตกรรมได ชี้นําและใหบริการทางวิชาการแกสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม คงไวซึ่งภูมิปญญาไทยและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรนี้นํารายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาอื่นที่เปดสอนในคณะวนศาสตร 8 รายวิชา มา
เปนรายวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมจากรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรเอง และนํารายวิชาของคณะสังคมศาสตรจํานวน
1 รายวิชามาเปนรายวิชาเอกบังคับ
13.2 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
- หากเปนรายวิชาที่เปดสอนโดยหลักสูตรเอง จะใหอาจารยประจําหลักสูตรและ/หรือ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ เปนผูรับผิดชอบรายวิชา
- หากเปนรายวิชาของสาขาอื่นที่เปดสอนใหกับนิสิตในหลักสูตรนี้ จะเชิญอาจารยเจาของวิชา
นั้นๆ เปนผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตใหมีกระบวนทัศนในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับสถานการณ
และความกาวหนาของโลก และมีศักยภาพในการบริหารจัดการใหเกิดดุลยภาพอยางยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ
ปณิธานแหงวิชาชีพวนศาสตร คือ ความมุงหวังที่จะหลอหลอมบุคลากรใหมีกระบวนทัศนในการบริหาร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของใหทัดเทียมพัฒนาการและกระแสแหงความคิดของโลก มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการใหเกิดดุลยภาพและประโยชนที่ยั่งยืนตอบุคคล ขุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม รูจัก
รับผิดชอบ รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณ สามารถปรับตนใหเขากับสังคมและสภาพแวดลอมใน
ปจจุบัน
2) เพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ โดยการใชฐานความรูทางวิทยาศาสตร ที่
นําไปสูการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนและกลยุทธนี้จัดทําเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยมีระยะเวลาใชแผน 5 ป
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย
ตามผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

2. การพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนรู
และปฏิบัติวิชาชีพ

กลยุทธ
- พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย ทั้ง 5 ดานคือ
คุณธรรมจริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะใน
การวิเคราะหและการสื่อสาร
- จัดใหมีการเรียนการสอนที่เนน
การคนควาตําราหรือ
แหลงขอมูลภาษาอังกฤษ และ
การเขียนบทความภาษาอังกฤษ
- สนับสนุนใหนิสิตไปนําเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ
ประชุมนานาชาติ
9

-

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
จํานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารยตามผล
การเรียนรูทั้ง 5 ดาน
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ
ทักษะการสอนของอาจารยที่มุง
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
จํานวนนิสิตที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่
กําหนด
จํานวนรายวิชาที่มีการ
มอบหมายงานใหนิสิตคนควา
และ/หรือทํารายงานจากขอมูล
ภาษาอังกฤษ

มคอ. 2
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง

3. การพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธ

-

-

4. การพัฒนาใหนิสิตสามารถใช
องคความรูไปปฏิบัติงานได
จริง

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนในการ
นําเสนอผลงานวิชาการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
สงเสริมการเขารวมกิจกรรมจิต - รอยละของนิสิตที่เขารวม
อาสาเพื่องานสาธารณประโยชน กิจกรรมสาธารณประโยชนและ
และการบริหารทรัพยากรปาไม
การบริหารทรัพยากรปาไมและ
และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
จัดโครงการรวมทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน และ/หรือ
การมีสวนรวมดานการบริหารที่
เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ระหวางอาจารยและนิสิต
สงเสริมใหมีการเรียนรูจากการ - จํานวนรายวิชาที่มีการศึกษาดู
ไดปฏิบัติจริงในพื้นที่
งาน
ใหหนวยงานปฏิบัติหรือผูใช
- มีการประชุมหารือระหวาง
บัณฑิตมีสวนรวมในการกําหนด หนวยงานปฏิบัติดานการ
หัวขอ ใหคาํ แนะนําการจัดทํา
บริหารทรัพยากรปาไมและ
วิทยานิพนธ
สิ่งแวดลอมกับอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธถึงหัวขอ
วิทยานิพนธที่เหมาะสม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันเสาร–อาทิตย 9.00-16.00 น. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผเู ขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

ปที่ 1
60
60
60
60
60

ปที่ 2
60
60
60
60

รวม
60
120
120
120
120

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษา
ตลอดหลักสูตรปละ 60 คน
เริ่มจบปการศึกษา 2562

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (รับนิสิตปละ 60 คน) (หนวย : บาท)
รายการ
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562
2563
2564
คาธรรมเนียมการศึกษา 4,465,800 8,931,600 8,931,600 8,931,600 8,931,600
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รวมรายรับทั้งสิ้น

4,465,800

8,931,600

8,931,600

8,931,600

8,931,600

2.6.2 รายละเอียดประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
รายการ
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562
2563
1,200,000 1,200,000 1,200,000
1. คาใชจายดานการเรียนการสอน
2. คาใชจายดานการบริหารโครงการ ฯ 1,300,000 1,300,000 1,300,000
300,000 300,000
300,000
3. คาใชจายเจาหนาที่ เงินเดือน
คาลวงเวลา
200,000 200,000
200,000
4. คาใชจายอื่น ๆ
3,000,000 3,000,000 3,000,000
รวมรายจายทั้งสิ้น

2564

1,200,000 1,200,000
1,300,000 1,300,000
300,000 300,000
200,000 200,000
3,000,000 3,000,000

หมายเหตุ คาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิตตามหลักสูตร
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2560

2561

2562

2563

2564

98,860

98,860

98,860

98,860

98,860

2.7 ระบบการศึกษา
เปนแบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ตามข อ บั งคั บ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วาด วยการศึกษาระดับ บั ณฑิ ตศึ กษาของบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา

24
2
18
4
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

24
2

หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
- สัมมนา

ไมนอยกวา
12
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01311597

สัมมนา
(Seminar)

1,1

- วิชาเอกบังคับ
01311511
01311512
01311521
01311523
01311591
01454532

18

ภาพรวมทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Overview of Forest Resource and Environment)
หลักการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Principles of Forest Resource and Environmental Administration)
กฎหมายและอนุสัญญาดานปาไมและสิ่งแวดลอม
(Forest and Environmental Laws and Conventions)
การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
(Forest Environment Management)
เทคนิคการวิจัยดานการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Research Techniques in Forest Resource and Environmental
Administration)
การบริหารการพัฒนา

(Development Administration)
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
01301531
01301532
01302533
01304561
01306564
01308511
01308531
01308534
01311522



การบริหารงานลุมน้ํา
(Watershed Administration)
การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(Participation in Watershed Management and Dispute
Resolution)
นโยบายและการวางแผนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Conservation Policy and Planning)
ระบบวนเกษตรและการจัดการ
(Agroforestry Systems and Management)
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
(Management of Urban Green Spaces)
หลักนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
(Principles of Recreation and Nature Tourism)
การจัดการพื้นที่คุมครอง
(Protected Area Management)
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Ecotourism Management)
เศรษฐศาสตรการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Economics of Forest Resource and Environmental
Administration)

วิชาเปดใหม
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4

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

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

มคอ. 2
01311531
01311532
01311533
01311534
01311535

01311596
01311598

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Quantitative Methods for Forest Resource and
Environmental Administration)
สวนปาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมไมและกระดาษ
(Commercial Forest Plantation and Wood and Paper industry)
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(Forest Resource and Environment and Global Climate Change)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Geo-informatics Technology for Forest Resource and
Environment Administration)
มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Human Dimension of Forest Resource and Environmental
Administration)
เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Selected Topics in Forest Resource and Environmental
Administration)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

ข. วิทยานิพนธ
01311599

ไมนอยกวา

วิทยานิพนธ
(Thesis)

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

3(3-0-6)
1-3

12

หนวยกิต
1-12

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหั สประจํา วิชาในหลัก สูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห าร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (311) หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
2
หมายถึง กลุมวิชาความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
3
หมายถึง กลุมวิชาความรูที่จําเปนตอการวิจัยดานทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม


วิชาเปดใหม
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9
เลขลําดับที่ 8

หมายถึง
หมายถึง

กลุมวิชาการวิจัย การศึกษาคนควาอิสระ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา
ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ
ลําดับวิชาในแตละกลุม
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3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1

01311511
01311591
01311523
01454532

ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
ภาพรวมทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
เทคนิคการวิจัยดานการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
รวม 12( - - )
ปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01311512 หลักการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
01311521 กฎหมายและอนุสัญญาดานปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
01311597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
4( - - )
รวม 11( - - )
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01311597 สัมมนา
1
01311599 วิทยานิพนธ
6
รวม 7
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
01311599 วิทยานิพนธ
6
รวม 6
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มคอ. 2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01311511

3.1.5.1 รายวิชาที่มีรหัสวิชาของหลักสูตร
ภาพรวมทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Overview of Forest Resource and Environment)
ประเภทของทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ วิวัฒนาการของ
การปาไม ปรัชญาของการจัดการปาไม สถานการณปจจุบันเกี่ยวกับปาไมและ
สิ่งแวดลอมในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก การสํารวจและวิเคราะห
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม การจัดการปาเศรษฐกิจ ปาอนุรักษ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับปาไม การรับรองทางปาไม
Categories of forest resource and associated environment,
evolution of forestry, philosophy of forest management, current
situation of forests and environment at national, regional, and
global levels. Inventory and analysis of forest resource and
environment. Management of economic forest, conservation
forest, biodiversity and forest-related environment. Forest
certification.

01311512

หลักการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Principles of Forest Resource and Environmental Administration)
หลักและแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม การประสานนโยบายและแผน การมีสวนรวม
ของสาธารณชนในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
Principles and guidelines for policy and plan formulation for
forest resource and environmental administration. Policy and
plan cooperation. Public participation in forest resource and
environmental decision-making. Human resource and
organization development, monitoring and evaluation of forest
resource and environmental administration.
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มคอ. 2
01311521

กฎหมายและอนุสัญญาดานปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Forest and Environmental Laws and Conventions)
หลักการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอมในประเทศ อนุสัญญาและขอตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับปาไมและสิ่งแวดลอม การประยุกตกฎหมายและ
อนุสัญญาในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
Principles of law enforcement and law declaration processes.
Laws related to in-country forest and environment. International
conventions and agreements related to forest and environment.
Application of laws and conventions to forest resource and
environmental administration.

1311522

เศรษฐศาสตรการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Economics of Forest Resource and Environmental
Administration)
แนวคิดและวิธีการเชิงเศรษฐศาสตรในการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับทรัพยากร
ปาไมและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
Economic concepts and means in forest resource and
environmental administration. Economic appraisal in forestry and
environmental-related projects. Case study.

01311523*

การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
3(3-0-6)
(Forest Environmental Management)
ความหมายของสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยากับสิ่งแวดลอม สภาพและปญหา
สิ่งแวดลอมในปจจุบันทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น โครงการ
พั ฒ นาและผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ต อ ทรั พ ยากรป า ไม การประเมิ น
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การทรั พ ยากรป า ไม แ ละสิ่ ง แวดล อ มข า ม
พรมแดน การบูรณาการความรูให เขา กับ หน วยงานที่เกี่ ย วข องโดยเฉพาะ
หนวยงานทองถิ่นและภาคประชาสังคม โครงการพระราชดําริและธรรมาภิ
บาลดานการจัดการสิ่งแวดลอม

* วิชาเปดใหม
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Definition of environment. Ecology and environment. Current
environmental conditions and problems at global, national and
local levels. Development project and environment impact on
forest resources. Environmental impact assessment.
Transboundary forest resource and environmental management.
Integration of knowledge among related agencies especially local
agency and people sector. Royal initiative projects and
governance in environmental management.
01311531*

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Quantitative Methods for Forest Resource and Environment
Administration)
ขอบเขตและบทบาทของระเบียบวิธีเชิงปริมาณ ขอมูลพื้นฐาน การ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม การประยุกตระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการบริหารทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม กําหนดการเชิงคณิตศาสตรเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม
Scope and role of quantitative methods. Basic data, data
collection and data analysis for forest resource and
environmental administration. Applications of quantitative
methods in forest resource and environmental administration.
Linear programming for forest resource administration and
environmental administration.

01311532*

สวนปาเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรมไมและกระดาษ
3(3-0-6)
(Commercial Forest Plantation and Wood and Paper Industry)
ความสํ า คัญ และนโยบายของสวนปา เชิ ง พาณิช ย การปรั บ ปรุง พั น ธุ ไมป า
เทคโนโลยีการปลูก การจัดการ การตัดฟน และระบบโลจิสติกส การตลาด
การจัดการอยางยั่งยืน และการรับรองทางดานปาไมของสวนปาเชิงพาณิชย
การเจริญเติบ โตของเนื้อไม กายวิภาค สมบัติของไม อุตสาหกรรมหลัก และ
อุตสาหกรรมรองที่ใชไมเปนวัตถุดิบและความสําคัญทางเศรษฐกิจ กรรมวิ ธี
การผลิตและแนวโนมทางอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Importance and policy of commercial plantations. Forest
tree improvement. Technology for establishment. Management.
Harvesting and logistic systems. Marketing. Sustainable

* วิชาเปดใหม
19

3(3-0-6)

มคอ. 2
management and forest certification of commercial forest
plantations. Wood growth, anatomy, wood properties. Major and
minor wood-based industries and their economic importance.
Manufacturing processes and industrial trends. Field trip
required.
01311533

ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(Forest Resources and Environment and Global Climate Change)

3(3-0-6)

ภาพรวมของวิทยาศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม บทบาทของระบบนิเวศปาไมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นโยบาย การวางแผน และการดําเนินงานระดับชาติและนานาชาติในการ
บรรเทาผลกระทบและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคปา
ไม การตรวจวัดและติดตามปริมาณคารบอนของปาไมและการประยุกต
Overview of climate change science. Impacts of climate
change on forests resources and environment. Role of forest
ecology to climate change. National and international policy,
planning and implementation for climate change mitigation and
adaptation in forest sector. Forest carbon measurement and
monitoring and their applications.
01311534



เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Geo-informatics Technology for Forest and Environment
Administration)
ภูมิสารสนเทศ การสํารวจระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกดวย
ดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฐานขอมูลภูมิศาสตร ระบบพิกัดแผนที่
และการฉายแผนที่ การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะหเชิงพื้นที่และการ
สรางแบบจําลอง การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม

วิชาเปดใหม
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Geo-informatics. Remote Sensing. Global Positioning System.
Geographic information system. Geodatabase. Map coordinates
and projection. Spatial data entry. Spatial analysis and modeling.
Application of Geo-informatics technology in forest and
environment administration.
01311535* มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
(Human Dimension of Forest Resource and Environmental
Administration)
พัฒนาการการจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับมนุษยมิติ พฤติกรรมมนุษย ความตองการ แรงจูงใจ
คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และบรรทัดฐานทางสังคม วิธีวิทยาในการศึกษา
มนุษยมิติ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทาง
มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม เชน การจัดการพื้นที่
คุมครองอยางมีสวนรวม การจัดการปาชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชน การ
จัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติ เรื่องปจจุบันที่เกี่ยวของกับมนุษยมติ การ
วิเคราะหกรณีศกึ ษา มีการศึกษานอกสถานที่
Development of forest resource and environmental
management. Concepts and theories related to human
dimension : human behavior, need, motivation, value, believe,
attitude and social norm. Quantitative and qualitative
methodology of human dimension studies. Implications of human
dimension in forest resource and environmental administration :
participatory protected area management, community forest
management, community-based tourism. Park visitor management.
Current issues related to human dimension. Case study analysis.
Field trip required

* วิชาเปดใหม
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มคอ. 2
01311591 เทคนิคการวิจัยดานการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Research Techniques in Forest Resource and Environmental
Administration)
หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยดานการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูล
เพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห
แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการ
ประชุมและการตีพิมพ
Research principles and methods in forest resource and
environmental administration. Problem analysis for research topic
identification, data collection for research planning. Identification
of samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion
of research result, report writing for presentation and publication.
01311596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Forest Resource and Environmental
Administration)
เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา
โท หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in forest resource and environmental
administration at the master’s degree level. Topics are subject to
change each semester.
01311597 สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบริหารทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in
forest resource and environmental administration at the master’s
degree level.
01311598 ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมระดับ
ปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
22
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Study and research in forest resource and environmental
administration at the master’s degree level and compile into a
written report.
01311599 วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a
thesis.

1-12

3.1.5.2 รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01301531 การบริหารงานลุมน้ํา
3(3-0-6)
(Watershed Administration)
หลักการวางแผน การออกแบบกระบวนการบริหารงานลุมน้ําและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ การนําแผนสูการปฏิบัติ แผนการติดตามและ
ประเมินผล กฎและระเบียบเพื่อการบริหารลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
Planning principles. Design of integrated administration process
for watershed and environment. Plan implementation, monitoring
and evaluation plan. Laws and regulations for watershed and
environmental administration.
01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและการไกลเกลี่ยขอพิพาท
3(3-0-6)
(Participatory Watershed Management and Dispute Resolution)
แนวคิดและหลักการดานการมีสวนรวมของสาธารณชน การวิเคราะหขอ
พิพาทในเชิงบูรณาการ การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางกระบวนการ
มีสวนรวมของสาธารณชนในการจัดการลุมน้ํา และการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
เหมาะสม มีการศึกษานอกสถานที่
Concept and principles in public participation. Integrated
approach to dispute analysis, stakeholders analysis. Process
formulation of public participation in watershed management and
appropriate dispute resolution. Field trip required.
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01302533 นโยบายและการวางแผนการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biodiversity Conservation Policy and planning)
การพัฒนาแนวความคิดดานความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพการ
กระจายและอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในสวนตางๆ ของ
โลก แนวทางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน การกําหนดนโยบาย
และการจัดทําแผนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ การวิเคราะหผลกระทบทางดานบวกและดานลบของอนุ
สัญญาตางๆและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพของตางประเทศ และประเทศไทย รวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อ
การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนตาม
แนวทางระบบนิเวศน พรอมทั้งการฝกปฏิบัติการวางแผนและการฟงคํา
บรรยายจากผูทรงคุณวุฒิดานความหลากหลายทางชีวภาพจากประเทศไทย
และตางประเทศ
Development of biodiversity concept. Distribution and losing
rate of biodiversity in various parts of the world. Guidelines for
conservation and sustainable utilization. Conservation policies and
plans at global and national levels. Analysis for positive and
negative, as well as gaps of conventions and laws concerning
biodiversity conservation. Examination of concepts. Approaches
and practices in strategic planning and ecosystem management
approach for biodiversity conservation at regional and landscape
unit levels. Special lectures for distinguished guests.
01304561 ระบบวนเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6)
(Agroforestry Systems and Management)
แนวคิด ความหมายและความสําคัญของระบบวนเกษตร องคประกอบและ
การกระทําระหวางกัน การวินิจฉัยและการออกแบบ เทคโนโลยีและการจัดการ
และประเมินผลระบบวนเกษตรการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใชที่ดินดวยวิธีวน
เกษตร มีการศึกษาภาคสนาม
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.
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มคอ. 2
01306564 การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
(Management of Urban Green Spaces)
วิวัฒนาการพื้นที่สีเขียวในเมือง หลักการวางแผน และการจัดการพื้นที่สี
เขียวในเมือง การบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรการและการวิจัยเพื่อ
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of urban green spaces. Principles and management
of urban green space planning. Administration and related
organizations. Measures and researches regarding urban green
space management. Field trip required

3(3-0-6)

01308511 หลักนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Principles of Recreation and Nature Tourism)
แนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แนวคิดการจัดการการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ปาไมและแหลงธรรมชาติ องคประกอบของการจัดการการ
ทองเที่ยวและนันทนาการ ทรัพยากรทองเที่ยวและนันทนาการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและการบริการดานการทองเที่ยว ตลาดการทองเที่ยวและการสงเสริม
การทองเที่ยว การวางแผนและการบริหารจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการ
มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts for sustainable tourism development. Concepts for
tourism management in forest and natural areas. Tourism and
recreation components:
tourism and recreation
resources, tourism services and facilities, tourism marketing and
promotion. Planning and management administration for tourism
and recreation. Field trip required.
01308531 การจัดการพื้นที่คุมครอง
3(3-0-6)
(Protected Area Management)
แนวคิดและหลักสากลในการจัดการพื้นที่คุมครอง ความเปนมาและ
พัฒนาการของพื้นที่คุมครองในประเทศไทย ประเภทและวัตถุประสงคการ
จัดการพื้นที่คุมครอง กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับพื้นที่คุมครอง แนวทางการ
จัดการเฉพาะเรื่องในพื้นที่คุมครอง การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่
คุมครอง มีการศึกษานอกสถานที่
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มคอ. 2
Global concepts and principles of protected area
management. History and development of protected areas in
Thailand. Categories and management objectives of protected
areas. Law and policies related to protected area. Specific
management approaches for protected areas. Enhancing
protected area management effectiveness. Field trip required.
1308534

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
(Ecotourism Management)
แนวคิดและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาพื้นที่และปองกันผลกระทบจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การสื่อ
ความหมายและการใหความรูแกนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการดานการตลาดและการสรางแบรนด การ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คุมครอง การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับพื้นที่ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts and principles of ecotourism. Ecotourism
components. Ecotourism site development and impact
prevention. Interpretation and education for ecotourists.
Community participation in ecotourism. Market management and
brand. Ecotourism management in protected areas. Ecotourism for
biodiversity conservation and restoration. Ecotourism management
planning at site level. Field trip required.

01454532 การบริหารการพัฒนา
(Development Administration)
วิวัฒนาการทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา หนาที่
ของการบริหารการพัฒนา บทบาทของนักบริหารการพัฒนา แนวทางในการ
บริหารการพัฒนา กระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดถึงปญหา
และอุปสรรคตางๆที่เกี่ยวของ
Evolution, theory add concepts of development
administration. Functions of development administrators.
Approaches to development administration. Process of national
development administration and problems of development
administration.
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3(3-0-6)

มคอ. 2
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1
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)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การกักเก็บคารบอนในปาผลัด
ใบที่มีความถี่ของไฟแตกตาง
กัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง จังหวัด
อุทัยธานี, 2556
2. ผลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอ
ความหลากหลายของสัตวหนา
ดินในพื้นที่ระบบนิเวศแหลงน้ํา
ที่ตางกัน, 2557
3. Fuel properties and fire
behaviour characteristics
of prescribed fire in pinedominated forests at Nam
Nao National Park,
Thailand, 2556
4. Plant community in
deciduous forest with
different fire frequencies
at Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary,
Thailand, 2557
5. Effects of past burning
frequency on woody
plant structure and
composition in dry
dipterocarp forest, 2557
งานวิจัย
1. ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของน้ําฝนและ
พื้นที่การใชประโยชนที่ดินตอ
ศักยภาพการใหน้ําทาของลุม
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ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311523
01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311534
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
Dr.rer.nat. (Remote Sensing)
Technical University of Berlin,
Germany, 2542

3

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

น้ํางึมตอนบน สปป. ลาว,
2556
2. การประเมินการสูญเสียการกัก
เก็บคารบอนเหนือพื้นดินของ
ไมตนในปาพรุควนเคร็ง
3 1019 00161 07 2
หลังจากเกิดไฟปาอยางรุนแรง
เมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูล
ภาพถายดาวเทียม, 2558
3. แผนการสํารวจปาที่เหมาะสม
ตอการประมาณหามวล
ชีวภาพเชิงพื้นที่ดวยระบบภูมิ
สารสนเทศในเขตลุมน้ําหวย
เอี่ยน อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง, 2557
นายกิติชัย รัตนะ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การมีสวนรวมของชุมชนใน
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)
การวางแผนการใชประโยชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
ที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําตอน
2534
ตอนบน อําเภอหินเหิบ
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอม)
จังหวัดเวียงจันทร สาธารณรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
ประชาธิปไตยประชาชนลาว,
ปร.ด. (วนศาสตร)
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 2. ความพึงพอใจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอการ
3 9611 00082 49 9
ถายโอนภารกิจดานน้ํา
บาดาล: กรณีศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา, 2557
3. รูปแบบการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ตนน้ํา
แมถาง-แมคําปอง อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร, 2557
4. การมีสวนรวมของกลุม
เกษตรกรผูใชน้ําในการจัดการ
น้ําชลประทานของโครงการ
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ปจจุบัน

01301532
01311596
01311598
01311599

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311512
01311534
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

4

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

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

5

นายจงรัก วัชรินทรรัตน
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมือง
ปากงึม นครหลวงเวียงจันทน
สาธารรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, 2557
5. ปจจัยที่มีผลตอการใช
ประโยชนทรัพยากรน้ําของ
ประชาชนในพื้นที่ตนน้ํา ลุม
แมน้ําเมืองตราด:กรณีศึกษา
ตําบลบอพลอยอําเภอบอไร
จังหวัดตราด, 2557
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบการวัดการ
เติบโตของตนไมดวยเทปวัด
เสนผานศูนยกลาง และ
Manual band
dendrometer, 2557
2. การศึกษาเทคนิคการสํารวจ
ปาไม เพื่อการสํารวจของปาใน
พื้นที่ปาชุมชนบานชองแคบ
สามัคคี อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี, 2557
3. Climatic signals derived
from the growth variation
and cycles of Pinus
merkusii in Easternmost
Thailand, 2556
งานวิจัย
1. ความหลากหลายของพืช
พรรณปาดิบแลงภายหลังการ
สัมปทานทําไม ในพื้นที่สถานี
วิจัยและฝกอบรมวนเกษตร
ตราด จังหวัดตราด, 2556
2. ความหลากหลายของชนิดพันธุ
ไมในสวนปาสักภายใตระยะ
29

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311512
01311596
01311598
01311599

01311512
01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311532
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 3010 00777 85 7

6

นายชาคริต ณ ตะกั่วทุง
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
วท.ม. (วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
3 8208 00272 541

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

การปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยา
ตางๆ บริเวณสวนปาขุนแมคาํ
มี จังหวัดแพร. 2556
3. ผลผลิตและการวิเคราะห
ผลตอบแทนทางดานการเงิน
ของการปลูกสวนปาไมยูคา
ลิปตัส อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา, 2557
4. ลักษณะโครงสรางและ
คุณสมบัติดนิ บางประการของ
ระบบวนเกษตรแบบปา
ยางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรม
ภาคเหนือ ประเทศไทย, 2558
5. อิทธิพลของความเขมแสงตอ
การรอดตายและการ
เจริญเติบโตของไมกฤษณาที่
ปลูกแทรกในสวนยางพาราชั้น
อายุตางกันในทองที่จังหวัด
ตราด, 2558
6. Greenhouse gas
emissions and carbon
stock changes in rubber
tree plantations in
Thailand from 1990 to
2004, 2556
งานแตงเรียบเรียง
การใสตําแหนงพิกัดภูมิสา
สตรลงในภาพถายเพื่อ
ประยุกตใชในงานดานปาไม,
2559
งานวิจัย
1. การคัดเลือกแมไมเทพทาโร
ในจังหวัดพังงา, 2559
2. Germination test on
native salt tolerant
30

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

7

8

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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

seeds (Buchanania
siamensis Miq.) collected
from natural saline and
non-saline soil, 2559
นางสาวดรรชนี เอมพันธุ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. ผลกระทบจากการฟนฟูปา
วท.บ. (วนศาสตร)
ชายเลนตอการดํารงชีวิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
2556.
M.S. (Forest Land Use
2. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมที่ไม
Planning)
เหมาะสมในการดําน้ําลึกใน
University of Washington, USA,
แนวปะการังที่มีลักษณะ
2527
ภูมิศาสตรแตกตางกัน, 2556.
Ph.D. (Forest Land Use
3. การพัฒนาโปรแกรมสื่อ
Planning)
ความหมายในเสนทาง
University of Washington, USA,
จักรยานพื้นที่บางกระเจา
2535
อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ, 2557.
3 1012 0025770 320
4. Does coral bleaching
impact tourists’
revisitation? A case of Mu
Ko Surin Marine National
Park, Thailand, 2556.
นางดวงใจ ศุขเฉลิม
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. การเติบโตของบุกคนโทที่งอก
วท.บ. (วนศาสตร)
จากหัวยอยบนกานใบในสภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชํา,
วท.ม. (วนศาสตร)
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530 2. Distribution and ecology
Ph.D. (Plant Sciences)
of Araceae on limestone
University of Tokyo, Japan,
mountains of Lop Buri
2536
and Saraburi provinces,
Thailand, 2558
3 1005 00310 32 1
3. Biological activities of
lipophilic extract from
Lasia spinosa (L.)
31

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

9

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

นายดอกรัก มารอด
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
D.Sci. (Biological Science)
Kyoto University, Japan, 2544
3 6401 00082 90 3

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Thwaites (Araceae): effect
on seed germination and
seedling growth of
invasive plant (Mimosa
diplotricha C. Wright ex
Sauvalle) in Thailand,
2558
4. Species composition of
understory vegetation
and large herbivore
abundance in burnt and
an unburnt deciduous
dipterocarp forest at Huai
Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary, Thailand, 2558
งานวิจัย
1. ความสัมพันธของปจจัย
สิ่งแวดลอมบางประการกับ
การกระจายของสังคมพืช
บริเวณเขาแหลม อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา, 2556
2. ความหลากหลายของเฟรนอิง
อาศัยในลุมน้ําหวยคอกมา
ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม,
2557
3. Studies in the recent new
genus record
Pseudostachyum
(Poaceae: Bambusoideae)
from Thailand: notes on
its taxonomy, distribution
and habitat, 2556
4. Relationships between
functional traits and the
32

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

10

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

ผลงานทางวิชาการ

นายเดชา วิวัฒนวิทยา
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
Dr. Agr. (Forest Entomology)
Kyoto University, Japan, 2548

ability of forest tree
species to reestablish in
secondary forest and
enrichment plantations in
the uplands of northern
Thailand, 2556
5. Influences of
environmental factors on
tree distribution of lower
montane evergreen forest
at Doi Suthep-Pui National
Park, Chiang Mai Province,
2557
งานวิจัย
1. Two new species of the
Aenictus pachycerus
species group
(Hymenoptera:
Formicidae: Aenictinae)
from Southeast Asia, 2556
2. The effectiveness of
weaver ant (Oecophylla
smaragdina) biocontrol in
Southeast Asian citrus
and mango, 2556
3. Philidris ants iiving inside
dischidia epiphytes from
Thailand, 2557
งานแตงเรียบเรียง
ความสําคัญของการอนุรักษ
พันธุกรรมไมปาและโอกาส
ทางดานการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา, 2559
งานวิจัย

3 1022 00602 43 3

11

นายดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531

ภาระงานสอน

33

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311532
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
D.Sc. (Agriculture and
Forestry),
University of Helsinki,
Finland, 2541
12

13

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311511
01311596
01311598
01311599

01311511
01311532
01311596
01311598
01311599

1. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรใน
จังหวัดพังงา, 2559
2. องคความรูทองถิ่นและการใช
ประโยชนพืชสมุนไพรของ
ชุมชนสูการฟนฟูปาไม, 2559

3 2508 00087 19 7
นายไตรรัตน เนียมสุวรรณ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดี
วท.บ. (วนศาสตร)
ไฮดในแผนชิ้นไมอัดดวยการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
เติมผงถานไมไผ, 2558
M.S. (Forestry)
2. Tannin extraction from
University of Tennessee, USA,
the bark of Rhizophora
2547
spp., a residue from
Ph.D. (Natural Resources)
charcoal production, for
University of Tennessee, USA,
environment-friendly
2551
wood adhesive
applications, 2556
3 6707 01015 67 4
3. Variability in chemical
and mechanical
properties of Para rubber
(Hevea brasiliensis) trees,
2558
นายทรงกลด จารุสมบัติ
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมแผน
วท.บ. (วนศาสตร)
ชิ้นไมอัดเรียงเสี้ยนจากไมผล,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
2557
วท.ม. (วนศาสตร)
2. การผลิตแผนชิ้นไมอัดจากตน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
สบูดํา, 2558
3. การชะลางของเฟอรฟูริล
3 1012 03068 00 3
แอลกอฮอลและสารประกอบ
โบรอนในไมยางพารา, 2559
4. Properties of SandwichType Particleboard Panels
Made from Rubberwood
34

มคอ. 2

ลําดับที่

14

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นางสาวธารรัตน แกวกระจาง
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
Ph.D. (Agricultural Sciences)
Tottori University, Japan, 2556
3 1706 00008 70 7

15

16

นางนพรัตน คัคคุริวาระ
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
M.Sc. (European Forestry)
University of Juensuu,
Finland, 2551
M.Sc. (European) University of
Lleida, Spain, 2551
D.Sc. (Forest Resource
Science)
University of Helsinki, Finland,
2557
3 7699 00355 37 5
นางนภวรรณ ฐานะกาญจน พงษ
เขียว
รองศาสตราจารย

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

and Eastern Redcedar,
2557
งานวิจัย
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ปาเต็งรัง
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ, 2557
2. การตอบสนองดานการ
เจริญเติบโตของกลาไม
พะยอม (Shorea roxburghii
G. Don) ที่มีเห็ดเผาะหนังเปน
เอคโตไมคอรไรซา, 2558
3. เห็ดเอคโตไมคอรไรซา: เห็ด
สรางปา ปาสรางเห็ด, 2559
4. Fungal Planet
description sheets, 2559
งานวิจัย
1. เทคโนโลยีบารโคดและอารเอฟ
ไอดีกับงานอุตสาหกรรมปาไม,
2559
2. รางสงทอนไม: ทางเลือกการ
ลําเลียงไมบนพื้นที่สูง, 2559
3. การทําไมในประเทศไทย: อดีต
ปจจุบัน, 2559
4. A comparison of OWAS
and REBA observational
techniques for assessing
postural loads in manual
tree felling and processing,
2557
งานวิจัย
1. ผลกระทบจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช
35

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311535
01311596
01311598

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ศษ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
Ph.D. (Recreation Resources)
Colorado State University,
USA, 2539
5 1206 00008 70 7

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอตอ
ระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวรดาน
ตะวันตก, 2556

หลักสูตร
ปรับปรุง
01311599

2. ผลกระทบทางนันทนาการ
ดานชีวกายภาพบางประการ
และระดับการเปลี่ยนแปลงที่
ยอมรับได: กรณีศึกษาอุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน, 2556
3. การมีสวนรวมของประชาชน
ในการควบคุมไฟปาพื้นที่สวน
ปาแมตื่น ทองที่ตําบลตากฟา
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก,
2556
4. ผลกระทบทางชีวกายภาพบาง
ประการจากกิจกรรมเดินปา
ระยะไกลในอุทยานแหงชาติ
เขาสก, 2557
5. แรงจูงใจดานนันทนาการและ
ปจจัยที่สงผลตอการกลับมา
เยือนพื้นที่ของนักทองเที่ยวที่
ไปเยือนน้ําตกหวยแมขมิ้น
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรี
นครินทร, 2559
6. การกําหนดขีดความสามารถใน
การรองรับดานนันทนาการใน
พื้นที่ลานกางเต็นทลานสน
อุทยานแหงชาติภูสอยดาว,
2559

17

นายนริศ ภูมิภาคพันธ
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526

งานวิจัย
1. การติดตามหลังการปลอยเนื้อ
ทราย ละมั่ง และกวางปาใน
36

01311511
01311596
01311598
01311599

01311511
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
3 1025 00555 57 9

18

นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
Ph.D. (Forest Science)
Colorado State University,
USA., 2550
3 1012 01683 68 1

19

นายนิคม แหลมสัก
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
วท.ม. (วนศาสตร)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
, 2556
2. การติดตามละมั่ง และเนื้อ
ทรายที่ปลอยคืนสูธรรมชาติใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ
จังหวัดพะเยา, 2556
3. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus
eldi) และเนื้อทราย (Axis
porcinus) ที่ปลอยในเขต
รักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ
จังหวัดพะเยา, 2557
งานวิจัย
1. การจัดลําดับความสําคัญของ
กลุมปาทางบกในประเทศไทย
โดยใชดัชนีภูมิภาพ, 2557
2. แบบจําลองพื้นที่อาศัยที่
เหมาะสมของวัวแดงในสภาพ
ปจจุบันและภายใตการ
คาดการณเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย,
2557
3. การออกแบบโปรแกรมสื่อ
ความหมายธรรมชาติบริเวณ
เสนทางเดินปาระยะไกลในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง,
2557
4. การรับรูผลกระทบทางการ
ทองเที่ยว ของผูมาเยือนตําบล
ไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา, 2558
งานวิจัย
1. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดี
ไฮดในแผนชิ้นไมอัดดวยการ
เติมผงถานไมไผ, 2558
37

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311521
01311596
01311598
01311599

01311521
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
Ph.D. (Biomaterial Sciences)
University of Tokyo, Japan,
2539
5 8105 90005 72 7

20

นางสาวนิสา เหล็กสูงเนิน
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
Ph.D. (Plant Science)
Utah State University, USA,
2555
3 3008 00579 11 1

21

นายประทีป ดวงแค
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

2. การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่
ศึกษาจังหวัดจันทบุรี, 2558
3. Physicochemical
Characteristics of Wood
Vinegars from
Carbonization of
Leucaena leucocephala,
Azadirachta indica,
Eucalyptus camaldulensis,
Hevea brasiliensis and
Dendrocalamus asper,
2557
งานวิจัย
01311596
1. Salt tolerance of three
01311598
tree species differing in
01311599
native habitats and leaf
traits, 2557
2. Germination test on
native salt tolerant seeds
(Buchanania siamensis
Miq.) collected from
natural saline and nonsaline soil, 2559
3. Evaluating inter-row light
intensity and root
distribution of a Hevea
brasiliensis (Kunth) Mull.
Arg. plantation in Chiang
Rai province for selective
planting of inter-row
trees, 2559
งานวิจัย

38

01311596
01311598
01311599

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552
4 1206 00007 51 2

22

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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

1. การศึกษาโครงสรางสังคมพืช
ปาบุงปาทาม ในลุมน้ํามูล,
2556
2. อาหารของกบหวยขาปุมเทย
เลอร (Limnonectes taylori)
บริเวณปาดิบเขาเขตสงวนชีว
มณฑลหวยคอกมาจังหวัด
เชียงใหม, 2557
3. Relationships between
functional traits and the
ability of forest tree
species to reestablish in
secondary forest and
enrichment plantations in
the uplands of northern
Thailand, 2556
4. Opisthotropis spenceri
Smith, 1918 (Serpentes :
Natricidae) : the third and
fourth specimens, 2557
งานวิจัย
1. ความเพิ่มพูนรายปของไมสัก
หลังการสืบตอพันธุโดยการ
แตกหนอและการปลูกดวย
เหงาของสวนปาแมเมาะ
จังหวัดลําปาง, 2556
2. พลวัตของพืชพรรณใน
ชวงเวลา 10 ป ในปาเต็งรัง
เซคเตอรแมหวด ปาสาธิตงาว
จังหวัดลําปาง, 2556
3. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปา
ไม เพื่อการสํารวจของปาใน
พื้นที่ปาชุมชนบานชองแคบ
สามัคคี อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี, 2557
39

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311512
01311596
01311598
01311599

01311531
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

23

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

นายปยพงษ ทองดีนอก
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
3 3097 00153 58 6

24

นายพงษศักดิ์ เฮงนิรันดร
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
Dr.rer.nat. (Holzphysik)
The University of Hamburg,
Germany, 2553
5 7005 00026 86 1

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

4. การเปรียบเทียบการวัดการ
เติบโตของตนไมดวยเทปวัด
เสนผานศูนยกลาง และ
Manual band
dendrometer, 2557
งานวิจัย
1. ผลกระทบของละอองลอยใน
อากาศที่เกิดจากไฟปา และ
การเผาซากพืชในพื้นที่เกษตร
ตอลักษณะของฝนบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน, 2556
2. Role of soil temperature
and moisture on soil
respiration in a teak
plantation and mixed
deciduous forest in
Thailand, 2556
3. Species diversity and
litter dynamics in
secondary mixed
deciduous forest, Thung
Salaeng Lung National
Park, Northern, Thailand,
2556
งานวิจัย
1. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดี
ไฮดในแผนชิ้นไมอัดดวยการ
เติมผงถานไมไผ, 2558
2. การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่
ศึกษาจังหวัดจันทบุรี, 2558
3. Tannin extraction from
the bark of Rhizophora
spp., a residue from
charcoal production, for
environment-friendly
40

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

25

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายพิชิต สมบูรณ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
M.Sc. (Paper Technology)
Helsinki University of
Technology, Finland, 2546
D.Sc. (Paper Technology)
Helsinki University of
Technology, Finland, 2551
3 5006 00386 48 1

26

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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

wood adhesive
applications, 2556
งานวิจัย
1. Examination of Separate
and Mixed Refining
Methods on Softwood
and Hardwood Pulps for
Linerboard Production.
2557.
2. Quality developments in
pulp fibers using
conventinal papermaking
laboratory beaters and an
industrial pilot refiner.
2557.
3. Development of
laboratory wet creping
method to evaluate and
control pulp quality for
tissue. 2558.
4. Analysis of cracking
potential and microelongation of linerboard.
2559.
งานวิจัย
1. การวิเคราะหเชิงพื้นที่และ
เวลาของถนนปาไมในสถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช, 2559
2. Spatial analysis for
coastal zone change
related to land
utilization, 2557
3. Assessment of the Effects
of Community Expansion
and Land Use
41

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311532
01311596
01311598
01311599

01311591
01311596
01311598
01311599

01311534
01311591
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 1206 00191 10 2

27

นายพรเทพ เหมือนพงษ
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ม. (วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
3 6401 00356 31 1

28

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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Transformation on a
Coastal Area in Thailand,
2559
งานวิจัย
1. การทดลองพันธุไมวงศยาง 8
ชนิด ในสถานีวนวัฒนวิจัยทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,
2556
2. ความสัมพันธระหวางการ
เติบโตและขนาดแกนของไม
พะยูง อายุ 26 ป ณ สถานี
วนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี, 2558
3. ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปและ
สมการเพื่อประเมินอัตราสวน
แกนของไมพะยูงในประเทศ
ไทย, 2558
งานวิจัย
1. การบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมแบบมีสวนรวมใน
โครงการทับทิมสยาม 08
จังหวัดสระแกว, 2556
2. การประยุกตเทคนิคการรับรู
ระยะไกลในการประเมินมูลคา
ผลผลิตของตนจาก (Nypa
Fruticans Wurmb.) ในพื้นที่
ปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
, 2556
3. ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร
ของปาชุมชนทาปาเปาตําบล
ทาปลาดุก อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน, 2556
4. การประเมินมูลคาความ
เสียหายจากการทําลายปาชาย
เลน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556
42

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

29

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

นายยงยุทธ ไตรสุรตั น
ศาสตราจารย
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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

5. ผลผลิตและการวิเคราะห
ผลตอบแทนทางดานการเงิน
ของการปลูกสวนปาไมยูคา
ลิปตัส อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา, 2557
6. การประเมินมูลคาคารบอนที่
กักเก็บในไมยืนตนของปา
ชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ,
2558
งานวิจัย
1. การกระจายของนกปากหาง
ในประเทศไทย, 2556
2. การศึกษาโครงสรางสังคมพืช
ปาบุงปาทาม ในลุมน้ํามูล,
2556
3. Predicting land-use and
land-cover patterns driven
by different scenarios in
the emerald triangle
protected forests
complex, 2557
4. MODIS: An alternative for
updating land use and
land cover in large river
basin, 2557
5. Predictive distribution
modelling for rufousnecked hornbill Aceros
nipalensis (Hodgson,
1829) in the core area of
the Western Forest
Complex, Thailand, 2557
6. Calibration of hydrological
streamflow modeling
using MODIS, 2558
43

ปจจุบัน

01311511
01302533
01311596
01311598
01311599

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311511
01311523
01302533
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
30 นางรัชนี โพธิแทน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
M.S. (Social Forestry)
University of the Philippines
Las Banos, 2542
ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555
3 4005 00901 091

31

นายรองลาภ สุขมาสรวง 
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
3 10230 0230 08 2



ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานแตงเรียบเรียง
ปาครัวเรือน: การจัดการปาไม
เพื่อการใชประโยชนปา, 2559
งานวิจัย
1. องคความรูทองถิ่นและการใช
ประโยชนพืชสมุนไพรของ
ชุมชนสูการฟนฟูปาไม, 2559
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการใชประโยชน
ที่ดินปาไม: กรณีศึกษาบานนา
ผาแดง เมืองวังเวียง แขวง
เวียงจันทน ประเทศสปป.ลาว,
2559
งานวิจัย
1. ความชุกชุมและการใชพื้นที่
อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus
indicus) ในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง, 2558
2. การศึกษาความหลากชนิดและ
ความมากมายของสัตวปา ใน
อุทยานแหงชาติเฉลิมม
รัตนโกสินทรโดยกลองดัก
ถายภาพ, 2558
3. ชนิดเหยื่อ และการใชพื้นที่
อาศัยของหมาใน (Cuon
alpinus) ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาสลักพระ, 2558
4. ประชากร และการใชพื้นที่
อาศัยของควายปา (Bubalus
bubalis Linnaeus, 1758)
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวย
ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 2558

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
44

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598

01311535
01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

32

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

นายรุงเรือง พูลศิริ
ผูชวยศาสตราจารย

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

5. นิเวศวิทยาของกวางปา
(Cervus unicolor Kerr,
1792) ในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาสลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี, 2558
6. ความหลากชนิด ความ
มากมาย และการใชถิ่นที่อาศัย
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกิน
เนื้อ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี,
2558
7. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus
eldi) และเนื้อทราย (Axis
porcinus) ที่ปลอยในเขต
รักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ
จังหวัดพะเยา, 2558
8. ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินตอถิ่นที่อยูอาศัยของชาง
ปา ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี,
2558
9. ความหลากชนิดและความ
มากมายของสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมขนาดเล็ก ในปาเบญจ
พรรณ เขตรักษาพันธุสัตวปา
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี,
2559
10. Genetic variation of mhc
class ii dra of two
endangered cervidae
species, Cervus eldii and
Cervus porcinus, 2558
งานวิจัย
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ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598

01311596
01311598

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
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

33

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

1. การเติบโต มวลชีวภาพ และ
การกักเก็บคารบอนในสบูดํา,
2556
2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินใน
สวนไผ 4 ชนิดที่มีอายุลํา
ตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวง
อางขาง จังหวัดเชียงใหม,
2558
3. ผลผลิตและปริมาณสารอาหาร
3 2001 01212 38 3
ของยูคาลิปตัสสายตนตางๆ
อายุ 5 ป ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,
2558
4. Forest structure and
species diversity of
secondary forest after
cultivation in relation to
various sources at lower
northern Thailand, 2556
5. Above ground biomass
and litter productivity in
relation with carbon and
nitrogen content in
various landuse small
watershed, lower
northern Thailand, 2556
นางลดาวัลย พวงจิตร
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินใน
วท.บ. (วนศาสตร)
สวนไผ 4 ชนิดที่มีอายุลํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2525
ตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวง
วท.ม. (วนศาสตร)
อางขาง จังหวัดเชียงใหม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
2558
D.Sc. (Silviculture)
2. การประเมินมูลคาคารบอนที่
University of Helsinki, Finland,
กักเก็บในไมยืนตนของปา
2532
46

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311599

01311599

01306564
01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 1009 03464 80 6

34

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



ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ,
2558
3. Effective use of high CO₂
efflux at the soil surface
in a tropical understory
plant, 2556
4. Photoprotection of
evergreen and droughtdeciduous treeleaves to
overcome the dry season
in monsoonal tropicaldry
forests in Thailand, 2557
5. Development of general
biomass allometric
equations for Tectona
grandis Linn.f. and
Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.
plantations in Thailand,
2559
งานวิจัย
1. อาหารของกบหวยขาปุมเทย
เลอร (Limonectes tallori)
บริเวณปาดิบเขา เขตสงวนชีว
มณฑลหวยคอกมา จังหวัด
เชียงใหม, 2557
2. ชีววิทยาการผสมเกสรของแค
สันติสุข, 2559
3. Powderpost Beetle
Communities (Coleoptera:
Bostrichidae)in DurianBased Agricultural Areas

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

in Southern Thailand,
2556
4. CO2 efflux from
subterranean nests of ant
communities in a
seasonal tropical forest,
Thailand, 2557
5. Relationships among
Insect Pollinators, Microenvironmental Factors
andFruit Settings of Teak
(Tectona grandis L.F.) in
Seed Orchards in
Thailand, 2557
6. Annual fire resilience of
ground-dwelling ant
communities inHiraodai
Karst Plateau grassland in
Japan, 2558
35

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



งานวิจัย
1. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ
เพื่อจําแนกชนิดปาไมของ
ประเทศไทย, 2559
2. Decision Support System
for a Flash Flood and
Landslide Warning
System in an Upper
Watershed: A Case Study
at Mae Wang Watershed,
Chiangmai Province, 2556
3 MODIS: An alternative for
updating land use and

อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
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01311511
01311596
01311597
01311598
01311599

01311511
01311512
01311596
01311597
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

36

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

นางวาทินี สวนผกา
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
3 2099 00278 27 8

37

นายวิจักขณ ฉิมโฉม
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

land cover in large river
basin, 2557
4. Calibration of Hydrological
Streamflow Modelling
Using MODIS. 2557
5. Effect of land use on
water quality: A case
study in Trang Watershed,
2558
งานวิจัย
1. สังคมพืชและสมบัติของดินบาง
ประการในปาชายเลน บริเวณ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝงอันดามัน จังหวัดระนอง,
2558
2. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะ
ชําที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
ตนตอยางพารา, 2558
3. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปา
ทุติยภูมิและปาปลูกโตเร็วไม
ตางถิ่น บริเวณสถานีเกษตร
หลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม.
2558
4. การเติบโตและมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของไมเสม็ดขาวใน
สวนปาทากุม โนโบรุ อุเมดะ
จังหวัดตราด, 2558
5. การเติบโตและผลผลิตของไม
พะยูงที่ปลูกแบบเชิงเดียวและ
เชิงผสม ในสวนปาทากุมโนโบ
รุอุเมดะ จังหวัดตราด, 2558
งานวิจัย
1. ชนิดอาหารของหมีควาย
(Ursus thibetanus) ในเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
49

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
M.Sc. (Environmental Science)
โดยการวิเคราะหกองมูล,
University of Aberdeen, UK,
2556
2539
2. An assessment of the
Ph.D. (Wildlife Science)
distribution and
University of Tennessee, USA,
conservation status of
2547
hornbill species in
Thailand, 2556
3 1018 01367 40 3
3. Behavioral and social
structure effects on seed
dispersal curves of a
forest-interior bulbul
(Pycnonotidae) in a
tropical evergreen forest,
2557
4. Ecological factors that
influence sambar (Rusa
unicolor) distribution and
abundance in western
Thailand: implications for
tiger conservation, 2557
38 นายวิชาญ เอียดทอง
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การวิเคราะหความผันแปรทาง
วท.บ. (วนศาสตร)
พันธุกรรมของตนรักแกนมอใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
ประเทศไทยโดยใช
วท.ม. (วนศาสตร)
เครื่องหมาย Start Codon
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
Targeted (SCoT), 2557
Dr.Agr. (Agricultural Science)
2. บันทึกถึงความผันแปรสีและ
Kyoto University, Japan, 2542
ลวดลายแกนไมพะยูงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
3 9205 00258 80 1
ประเทศไทย, 2557
3. ความใกลชิดทางพันธุกรรม
และสถานภาพทางการอนุรักษ
ของพรรณไมสกุลยางนาใน
ประเทศไทย, 2557
39 นายวิพักตร จินตนา
งานวิจัย
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01304561

01311596

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
1. การใชไมและผลผลิตไมปา
วท.บ. (วนศาสตร)
ชายเลนบานสามชองใต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
จังหวัดพังงา, 2556
วท.ม. (วนศาสตร)
2. การประเมินการกักเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
คารบอนเหนือพื้นดินในปาพรุ
Ph.D. (Forest Ecology)
ควนเคร็ง หลังจากเกิดไฟปา
Ehime University, Japan, 2539
อยางรุนแรง เมื่อป พ.ศ.
2555 ดวยขอมูลภาพถายจาก
3 9105 00069 96 1
ดาวเทียม, 2558
3. รูปแบบการใชที่ดินที่
เหมาะสมเพื่อใชเปนแนวทาง
สําหรับการบริหารจัดการใน
พื้นที่กันชนอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฎ, 2558
40 นายวีระภาส คุณรัตนสิริ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การประยุกตเทคนิคการรับรู
วท.บ. (วนศาสตร)
ระยะไกลในการประเมินมูลคา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
ผลผลิตของตนจาก (Nypa
วท.ม. (วนศาสตร)
fruticans Wurmb.) ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ปาชายเลน จังหวัด
Dr.rer.nat. (Forest Biometry)
สมุทรสาคร, 2556
University of Freiburg,
2. การใชดัชนีพืชพรรณจากขอมูล
Germany, 2549
ดาวเทียมไทยโชต สําหรับการ
จําแนกชนิดปาในอุทยาน
3 10160 0859 51 1
แหงชาติดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย, 2556
3. การประยุกต การสุมตัวอยาง
แบบกลุมปรับในการประเมิน
ของปา ณ ปาสาธิต และ
ตนแบบของคณะปาไม
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว,
2557
4. จําแนกพื้นที่ปาจากระยะไกล.
2557
51

ภาระงานสอน
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

41

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

นายสคาร ทีจันทึก
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
3 3021 00349 65 3

42

นายสมนิมิตร พุกงาม
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
3 7601 00455 95 3

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

5. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ
เพื่อจําแนกชนิดปาไมของ
ประเทศไทย, 2559
งานวิจัย
1. ผลของการตัดขยายระยะตอ
การเติบโตและผลผลิตของไม
กระถินเทพที่ขึ้นเองในพื้นที่
เหมืองแรราง สถานีวิจัยวน
ศาสตรพังงา, 2556
2. การเติบโตและมวลชีวภาพของ
สังคมไมปาในพื้นที่โครงการ
ปลูกฟนฟูท่ดี ําเนินการโดย
บริษัท ปตท., 2557
3. ลักษณะโครงสรางและ
คุณสมบัติดนิ บางประการของ
ระบบวนเกษตรแบบปา
ยางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรม
ภาคเหนือ ประเทศไทย, 2558
งานแตงเรียบเรียง
คูมือการศึกษาปาไมไทย,
2558
งานวิจัย
1. ผลของการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินตอขนาดและ
ความถี่การเกิดน้ําหลากในลุม
น้ําชี, 2556
2. การเปรียบเทียบการประมาณ
คาสูญเสียดินโดยแบบจําลอง
USLE, MMF และ RMMF
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําชุน อําเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ,
2556
3. ดัชนีพลังชะลางของฝนใน
สมการสูญเสียดินสากลตาม
52

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311532
01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311523
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

43

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

นายสมพร แมลิ่ม 
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Ph.D. (Forest Resources)
Seoul National University,
Rep. of Korea, 2555
3 9409 00306 43 9
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นายสมหวัง ขันตยานุวงค
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ภาคภูมิอากาศของประเทศ
ไทย, 2558
4. การประเมินคาดัชนีพลังชะ
ลางพังทลายของฝนใน
ประเทศไทย, 2558
5. Application of SWAT
model for assessing effect
on main function of
watershed ecosystem in
headwater, Thailand,
2557
ผลงานวิจัย
1. ผลของการตัดขยายระยะตอ
การเติบโตและผลผลิตของไม
กระถินเทพที่ขึ้นเองในพื้นที่
เหมืองแรราง สถานีวิจัยวน
ศาสตรพังงา, 2556
2. การเติบโตและลักษณะรูปทรง
ของยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา อายุ
9 ป ในแปลงทดสอบลูกหลาน
ที่สวนปาลาดกระทิง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2556
3. การศึกษาชนิดไมและการใช
ประโยชนเพื่อการปลูกปา
ชาวบาน, 2559
4. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรใน
จังหวัดพังงา 2559
งานแตงเรียบเรียง
รายงานการสอบทวนงานวิจัย
โครงการการศึกษาเยื่อไมไทย
เพื่อการผลิตกระดาษธนบัตร,
2558
งานวิจัย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
53

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
Ph.D. (Biomaterial Sciences)
University of Tokyo, Japan,
2545
3 9010 00516 73 0
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นายสราวุธ สังขแกว
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
Ph.D. (Plant Taxonomy and
Systematics),
University of Dublin, Ireland,
2551
3 8605 00129 44 1

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

1. ผลของชนิดกรดและระดับ
ความเปนกรด-ดางตอ
ความสามารถในการหนวงการ
เกิดคราบผิลกระจกและสมบัติ
ของกระดาษคั่นกระจก, 2556
2. Effects of acid types and
pH levels on the glass
stain retardability and
properties of glass
interleaving paper, 2556
3. Development of
laboratory wet creping
method to evaluate and
control pulp quality for
tissue, 2558
4. Effects of shrimp chitosan
on the physical
properties of hand
sheets, 2560
งานวิจัย
1. ความสัมพันธของปจจัย
สิ่งแวดลอมบางประการกับ
การกระจายของสังคมพืช
บริเวณเขาแหลม อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา, 2556
2. Oceanic currents, not
land masses, maintain
the genetic structure of
the mangrove
Rhizophora mucronata
Lam. (Rhizophoraceae) in
Southeast Asia, 2557
3. Influences of
environmental factors on
54

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

46

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

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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

tree distribution of lower
montane evergreen
forest at Doi Sutep-Pui
National Park, Chiang Mai
Province, 2557
4. Studies in the recent new
genus record
Pseudostachyum
(Poaceae: Bambusoideae)
from Thailand: notes on
its taxonomy, distribution
and habitat, 2557
5. Pholidota longibulba
Holttum (Orchidaceae), a
new record for Thailand,
2557
งานวิจัย
1. การประเมินมูลคาดาน
นันทนาการของอุทยาน
แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัด
แพร, 2556
2. ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็น
ของราษฎรในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมที่มีอยูรายรอบ
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว
– เขาชมภู จังหวัดชลบุรี,
2556
3. การตลาดและการวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุนทํา
สวนไมกฤษณา จังหวัดระยอง,
2557
4. การผลิตและการตลาดของ
ผลิตภัณฑไมสัก ในตําบลน้ําชํา
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร,
2557
55

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311522
01311596
01311598
01311599

01311522
01311596
01311598
01311599

มคอ. 2

ลําดับที่

47

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

นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารย

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

5. การประยุกตการสุมตัวอยาง
แบบกลุมปรับในการประเมิน
ของปา ณ ปาสาธิต และ
ตนแบบของคณะปาไม
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว,
2557
6. มูลคาการใชประโยชนของปา
ในปาชุมชนบานเขาเขียว
ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี,
2557
7. ความพรอมของประชาชนใน
การรับมืออุทกภัยในตําบลเทพ
ราช อําเภอสิชลจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2557
8. ความคิดเห็นของราษฎรตอ
กองทุนชวยเหลืออาหารชาง
ปาแหงประเทศไทย:
กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุสัตว
ปาคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดจันทบุรี, 2557
9. ความคิดเห็นของราษฎร
ทองถิ่นที่มีตอการสงเสริมการ
มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่
อุทยานแหงชาติเขานัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช,
2557
10. การมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษปาชายเลนของ
ชุมชนตําบลเขาถาน อําเภอทา
ฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี,
2558
งานวิจัย
56

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598

01311533
01311596

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
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
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นายสุธีร ดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม. (วนศาสตร)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

1. การกักเก็บคารบอนในปาผลัด
ใบที่มีความถี่ของไฟแตกตาง
กัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง จังหวัด
อุทัยธานี, 2556
2. Role of soil temperature
and moisture on soil
respiration in a teak
plantation and mixed
deciduous forest in
Thailand, 2556
3. Stress-wave velocity of
trees and dynamic
Young's modulus of logs
of 4-year-old Eucalyptus
camaldulensis trees
selected for pulpwood
production in Thailand,
2556
4. Photoprotection of
evergreen and droughtdeciduous treeleaves to
overcome the dry season
in monsoonal tropicaldry
forests in Thailand, 2557
5. Effective use of high
CO2 efflux at the soil
surface in a tropical
understory plant, 2558
งานวิจัย
1. ลักษณะทางกายวิภาคของใบ
ยูคาลิปตัสสายตนที่ตานทาน
แตนสรางปม, 2557
2. ชีววิทยาการผสมเกสรของแค
สันติสุข, 2559
57

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311599

01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Dr.rer.nat. (Molecular
Systematica and Evolution of
Plants)
University of Vienna, Austria,
2550
3 5203 00070 14 4
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นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
5 78 00100 2406 3

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

3. Analyses of amplified
fragment length
polymorphisms (AFLP)
indicate rapid radiation of
Diospyros species
(Ebenaceae) endemic to
New Caledonia, 2556
4. Molecular phylogenetics
of New Caledonian
Diospyros (Ebenaceae)
using plastid and nuclear
markers, 2556
งานวิจัย
1. การประยุกตใชแบบจําลอง
SWAT เพื่อศึกษา
ปรากฏการณเอลนีโญ และ
ลานีญาตอปริมาณน้ําทา
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําสาขาลําชี,
2557
2. ผลของการตัดสางขยายระยะ
ตอสมรรถนะการซึมน้ําผานผิว
ดินในพื้นที่ปาฟนฟู บริเวณ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม, 2559
3. การมีสวนรวมของกลุมชาติ
พันธุในการอนุรักษดินและน้ํา
บนพื้นที่สูง บริเวณสถานี
เกษตรหลวงอางขาง จังหวัด
เชียงใหม, 2559
4. สมบัติบางประการทางอุทก
วิทยาของดินและสัตวหนาดิน
ในพื้นที่การใชประโยชนที่ดินที่
แตกตางกัน บริเวณพื้นที่ลมุ
น้ํายอยหวยขมิ้น จังหวัด
นครราชสีมา, 2559
58

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
50 นายสุรินทร อนพรม
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Ph.D. (Human Geography)
The University of Sydney,
Australia, 2556
3 1603 00084 23 8
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นางสุวิมล อุทัยรัศมี
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานแตงเรียบเรียง
ชีวิตบนฐานทรัพยากร: ทรัพยากร
ปา การเขาถึง และการดํารงชีพ
ของชุมชนขามถิ่นในบริบทของ
การเปลี่ยนแปลง, 2559
งานวิจัย
1. ขีดจํากัดของ สทก. ตอการ
ดํารงชีพและการปรับตัวของ
เกษตรกรในเขตปา, 2557
2. การรับรูและยุทธศาสตรการ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของชุมชนบน
พื้นที่สูง: กรณีศึกษาหมูบาน
ปางยาง ตําบลภูคา อําเภอปว
จังหวัดนาน, 2559
3. Community-based
mangrove forest
management in Thailand:
key lesson learned for
environmental risk
management, 2557
4. Climate change adaptation
and local struggles: a
critical review of
community-based
adaptation knowledge and
practices in Thailand, 2558
งานวิจัย
1. ความผันแปรของปริมาณ
น้ํามันหอมระเหยจากใบยูคา
ลิปตัสสายตนตางๆ, 2557
2. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรใน
จังหวัดพังงา, 2559
59

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598

01311535
01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554
3 2205 00057 81 1
52

นางสาวแสงสรรค ภูมิสถาน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Ph.D. (Recreation, Park and
Tourism Sciences)
Texas A&M University, USA,
2553
3 5212 00009 43 6

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

3. Germination test on
native salt tolerant seeds
(Buchanania siamensis
Miq.) collected from
natural saline and nonsaline soil, 2559
งานวิจัย
1. การออกแบบโปรแกรมการสื่อ
ความหมายธรรมชาติบริเวณ
เสนทางเดินปาระยะไกลใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง,
2557
2. ชนิดและจํานวนชิ้นขยะใน
บริเวณหาดโละดาลัม เกาะพีพี
ดอน, 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
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ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598
01311599

01311596
01311598
01311599

มคอ. 2
3.2.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายดํารงค ศรีพระราม
1
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
M.S. (Forest Engineering)
State University of New York,
USA., 2531
D.Agr. (Forest and Wood
Science)
Tokyo University of
Agriculture and Technology,
Japan, 2543
2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
การวิเคราะหความหนาแนนของเรือน
ยอดปาไมโดยใชขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม, 2556

3 1101 01123 23 3
นายชัชชัย ตันตสิรินทร
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. บทบาทของวนเกษตรแบบปา
วท.บ. (วนศาสตร)
ยางพาราในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
ลักษณะทางอุทกวิทยาและสมบัติ
วท.ม. (วนศาสตร)
ดิน, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 2. Reducing hillslope size in
digital elevation models at
3 1021 02159 69 1
various scales and the
effects on slope gradient
estimation, 2558
3. Particulate carbon and
nitrogen dynamics in a
headwater catchment in
Northern Thailand:
hysteresis, high yields, and
hot spots, 2559
4. Earlier Leaf Flush Associated
with Increased Teak
Defoliation, 2558
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ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598

01311596
01311598

01301531
01311596
01311598

01301531
01311596
01311598

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
4

5

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
การวิเคราะหความหนาแนนของเรือน
ยอดปาไมโดยใชขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม, 2556

3 1199 00269 22 9
นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
งานวิจัย
อาจารย
1. ระบบการทําไมในประเทศไทย,
วท.บ. (วนศาสตร)
2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 2. Appropriate timber
M.S. (Remote Sensing and
transportation route using
Geographic Information
google maps API, 2559
System)
Asian Institute of Technology,
2551
Ph.D.(Forest Science)
The University of Tokyo,
Japan, 2557
3 7004 00026 56 1
นายยุทธพงษ คีรีมังคละ
งานวิจัย
อาจารย
1. ความชื้นดินในพื้นที่พัฒนาปาไม
วท.บ. (วนศาสตร)
รูปแบบตาง ๆ บริเวณลุมน้ําหวย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
ฮองไคร จังหวัดเชียงใหม, 2558
วท.ม. (วนศาสตร)
2. การสูญเสียดินจากพื้นที่ใช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
ประโยชนที่ดินรูปแบบตาง ๆ :
กรณีศึกษา ตําบลไทยสามัคคี
3 4401 00684 48 4
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, 2558
3. สมบัติบางประการทางอุทกวิทยา
ของดินและสัตวหนาดิน ในพื้นที่
62

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311596
01311598

01311534
01311596
01311598

01311596
01311598

01311534
01311596
01311598

01311596
01311598

01311596
01311598

มคอ. 2

ลําดับที่

6

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

นายสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
รองศาสตราจารย
กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน, 2521
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
วท.ด. (ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

การใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ํายอยหวยขมิ้น
จังหวัดนครราชสีมา, 2559
4. Modeling hydrologic
responses to land
management scenarios for
the Chi River Sub-basin Part
II, Northeast Thailand, 2559
งานวิจัย
Effect of land use on water
quality: A case study in Trang
Watershed, 2558

3 1005 00379 27 4

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจ) (ถามี)
ไมมี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
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ปจจุบัน

01311596
01311598

หลักสูตร
ปรับปรุง

01311523
01311596
01311598

มคอ. 2
ขอกํา หนดในการจัดทําวิทยานิพนธเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น บัณฑิตศึก ษาของบัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองทําการวิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ โดยมี
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาตามข อ บั ง คั บ วา ด ว ยการศึก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึก ษาของบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มหาบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม หรือผลงานวิจัยที่สามารถประยุกตในการบริหาร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม มีทักษะดานการวิจัย สามารถพัฒนางานวิจัยตาง ๆ ไดโดยอิสระ
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ

12

หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
1)
2)

3)

4)

5)

สํารวจหัวขอวิจัยแลวนํามาพิจารณาจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เหมาะสมแกนิสิต
จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการวิจัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําโครงการวิทยานิพนธต้งั แตเริ่มตน และสามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดเร็วขึ้น
กําหนดเนื้อหาของรายวิชาสัมมนา โดยใหนิสิตนําเสนอโครงการวิทยานิพนธในวิชาสัมมนา I และ
นําเสนอผลการวิจัยในวิชาสัมมนา II โดยในการนําเสนอแตละครั้ งมี การเชิญอาจารยที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิเขารวมรับฟง ใหขอคิดเห็น ตลอดจนใหคําแนะนําแกนิสิต ถือเปน
มาตรการควบคุมคุณ ภาพวิทยานิพนธ และเปนการกํากับดูแลใหนิ สิตจบการศึกษาไดภ ายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
จัดทําระบบใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  มีการรายงานผลการศึกษาและติดตามความกาวหนาใน
การทํ า วิทยานิพ นธ ให อาจารย ที่ป รึ กษาทราบทุ ก ภาคการศึก ษา และมี การจั ดทํา เป น ระบบ
สารสนเทศนิสิตไวเพื่อจะไดสามารถนํามาประเมินผลของการดําเนินมาตรการนี้
จัดโครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา โดยเฉพาะนิสิตที่ไมสามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลา
ในหลักสูตร

5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลวิจัยของนิสิตประกอบดวยการดําเนินงานในสวนตาง ๆ ดังนี้
1) ใชวิธีการสอบประมวลความรู โดยสอบผานวิชาตามแผนการเรียนมาแลวไมนอยกวา 3 ใน 4
(ไมรวมหนวยกิตวิทยานิพนธ) ทั้งนี้แนวทางการสอบประมวลความรู ใหอยูในดุลยพินิจ ของ
โครงการ ฯ
2) สอบปากเปลา เพื่ อ นํ า เสนอวิทยานิ พนธ เมื่อ ดําเนิน งานวิ จัย แล ว เสร็ จ โดยมีผูทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกเปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
64

มคอ. 2
3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับ การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่ง พิม พทางวิ ช าการ หรื อเสนอต อ ที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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มคอ. 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม มีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ดังตอไปนี้
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธการสอน / กิจกรรมที่จะใช

1) มีทักษะในการวางแผน การแกปญหาทรัพยากร
แบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งมิติทางระบบนิเวศ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อปองกัน
ฟนฟู หรือลดผลกระทบที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) มีทักษะในการทํางานเปนกลุม ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ไมใชความคิดตนเองเปนที่ตั้ง มี
จิตสาธารณะ/จิตอาสา

- Problem based learning
- การทําวิจัยเชิงประยุกตเพื่อการนําไปใชประโยชน
- ปญหาพิเศษ /การศึกษาคนควาอิสระ /
วิทยานิพนธ
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- กระบวนการกลุมสัมพันธ (ชวงปฐมนิเทศ และ
กิจกรรมนิสิต)
- การมอบหมายงานใหทําเปนกลุมในรายวิชา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การประเมินผล
1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดาน - ทุกรายวิชามีการสอดแทรก
- นําผลสรุปการการสอนใน
การประพฤติปฏิบัติ โดยใช
ตัวอยางปญหา และแนวทางใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
หลักการ เหตุผลและคานิยมอันดี การแกปญหาดานคุณธรรม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
งาม
จริยธรรม ในประเด็นทาง
จริยธรรมของแตละรายวิชา
2) มีความสามารถในการวินิจฉัย
วิชาการที่เกี่ยวของ
มาพิจารณา
และจัดการปญหาที่ซับซอน ขอ - กําหนดใหมีการถามในประเด็นที่ - นําผลการสอบประมวลความรู
โตแยง และขอบกพรองทาง
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึง
ในการสอบประมวลความรอบรู
จริยธรรมมาพิจารณา
ความรูสึกของผูอื่น

2.2 ความรู
ผลการเรียนรู
1) มีความรู ความเขาใจอยางถอง
แทในหลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัย
2) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนา
ความรูใหมๆ และการประยุกต

กลยุทธการสอน
- การบรรยาย ประกอบการ
ซักถาม
- การอภิปรายกลุม
- การมอบหมายงาน
- การคนควาดวยตนเอง
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-

การประเมินผล
การสอบขอเขียน
การเสนอรายงาน
การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน
การสอบประมวลความรอบรู

มคอ. 2
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่

การประเมินผล

2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจภายใต
ขอจํากัดของขอมูล
2) สามารถสังเคราะหและบูรณาการ
องคความรูเพื่อพัฒนาความคิด
ใหม
3) สามารถวางแผนและทํา
โครงการวิจัยคนควาได

กลยุทธการสอน
- Project based learning
- Problem based learning
- การมอบหมายงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การคนควาดวยตนเอง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่

-

การประเมินผล
การสอบขอเขียน
การเสนอรายงาน
การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน
การสอบประมวลความรอบรู

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) มีภาวะผูนําในการเพิ่มพูน
- การมอบหมายใหทํางานรวมกัน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
เปนกลุม เพื่อฝก การเปนทั้ง
และสามารถรวมมือกับผูอื่นในการ ผูนําและผูตามที่ดี ในการรับฟง
แกไขปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
การยอมรับ หรือปรับเปลี่ยน
2) มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นใน ความคิดเห็น
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- มีการกําหนดใหนิสิตสงงานให
โดยมีการประเมินวางแผน และ
ตรงตอเวลา และมีการกําหนด
ปรับปรุงตนเอง
บทลงโทษที่ชัดเจนหากไม
ปฏิบัติตาม เชน การตัดคะแนน

การประเมินผล
- กําหนดใหมีการประเมินผล
ดานรับผิดชอบของนิสิต
เชน ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย การ
สงงานตรงตอเวลา

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1) สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3) สามารถนําเสนอรายงาน
วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควา
ที่ตีพิมพในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ

กลยุทธการสอน
- การปฏิบัติการที่มีการใช
คณิตศาสตร สถิติ หรือการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข เปน
เครื่องมือในการวิเคราะห
ปญหา
- การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน
- การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการผานการสัมมนาทาง
วิชาการ
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การประเมินผล
- การทดสอบความสามารถ
ในการใช คณิตศาสตร สถิติ
หรือการวิเคราะหเชิงตัวเลข
- การนําเสนอผลงานใน
รายวิชาสัมมนา

มคอ. 2

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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มคอ. 2
ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม


รายวิชา

01301531
01301532
01302533
01304561
01306564
01308511
01308531
01308534
01311511
01311512
01311521
01311522
01311523
01311531
01311532
01311533
01311534
01311535
01311591
01311596
01311597
01311598
01311599
01454532

ความรับผิดชอบหลัก



(1)

(2)

(1)

(2)

ทักษะ
ความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)





















































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู



ความรับผิดชอบรอง
ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)
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มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรวา ดวยการศึกษาระดับ บั ณฑิต ศึกษาของบั ณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
ทวนสอบทุกรายวิชาที่เปดสอน ดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินงานของโครงการฯ
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินโดยผูใชบัณฑิต โดยจัดทําแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแต
ละป แลวสงไปใหผูบังคับบัญชาทําการประเมิน หัวขอการประเมินประกอบดวยอันพึงประสงคของบัณฑิต 5
ดาน ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวา งบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ผลงานวิ ทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ การตีพิมพ หรืออย างนอยได รับ การ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ป ระชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

70

มคอ. 2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการแนะแนวแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เขามาใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย ระบบ
การบริ หารและการดํา เนิน งานของมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร คณะวนศาสตร และโครงการปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ
2) สงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสง เสริ ม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดใหมี ระบบการประเมินดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสว นรวมระหวางผูสอน และ
ผูเรียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
2) จัดวาระการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ อยางนอยป
ละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
3) สนับ สนุ นอาจารยเขา รวมประชุ มวิช าการและดู งานเกี่ยวกั บ การจั ดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผล
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพดานอื่น ๆ
สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการงานวิจัย และสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู
ของอาจารยดว ยการไปทําวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
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มคอ. 2

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร วท.ม. สาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการหลักสู ตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาชีพคลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ
2. บัณฑิต

เมื่อสิ้นปการศึกษา หลักสูตรดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยขอใหผูใชบัณฑิตตอบแบบประเมินผลลัพธการเรียนรู 5
ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
1) บัณฑิตวิท ยาลัย แต งตั้ง คณะกรรมการสอบคัด เลือกตามระเบี ยบ แตเนื่ อ งจากหลัก สูต รนี้ เป น
หลักสูตรกลางของคณะวนศาสตรที่ดําเนินการเปนโครงการพิเศษ มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานโครงการฯเปนการเฉพาะ ดังนั้น คณะวนศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัด เลือกอีก 1 ชุด
ประกอบดวย คณบดี คณะกรรมการดํ า เนินงานโครงการฯ และอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลั ก สู ตร ให รว มกั น
ดําเนินการสอบคัดเลือก
2) กําหนดวิธีการสอบคัดเลือกเปนขอเขียนและสัมภาษณ
3) มีการประเมินกระบวนการสอบคัดเลือก และมีการปรับปรุงกระบวนการสอบใหสามารถคัดเลื อก
ผูเรียนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของการคัดเลือก
4) การรับนิสิตใหมในแตละป มีการปรับเปลี่ยนโจทยขอสอบทุกป
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1) จั ด ปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม เพื่ อ ชี้แ จงโครงสร า งของหลั ก สูต ร แจ ง ให นิ สิ ตทราบถึ ง ข อ บั ง คั บ ของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) แนะนําวิธีปฏิบัติในการเขาชั้นเรีย น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลั กสูตร การดํ าเนิ น
กิจกรรมนอกชั้นเรียน
3) แจงใหนิสิตทราบถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา เชน หองสมุด หองพักนิสิต
การใชบริการคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ สถานที่จอดรถยนต ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน
4) ใหคําแนะนําแกนิสิตเกี่ยวกับวิธีป ฏิบัติตอกันของเพื่อนรวมชั้น เรียน เชน การเลือกประธานและ
คณะกรรมการนิสิต
3.3 การควบคุมดูแล
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1) มีการสํารวจหัวขอวิจัยแลวนํามาพิจารณาจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิต
2) จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการวิจัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจใน
การจัดทําโครงการวิทยานิพนธตั้งแตเริ่มตน และสามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดเร็วขึ้น สามารถจัดทํา
โครงการวิทยานิพนธและนําเสนอในวิชาสัมมนา 1 ไดทันที
3) มีการจัดทําระบบใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ มีการรายงานผลการศึกษาและติดตามความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธใหอาจารยที่ปรึกษาทราบทุกภาคการศึกษา
4) จัดทําโครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
5) กําหนดเนื้อหาของรายวิชาสัมมนา โดยใหนิสิตนําเสนอโครงการวิทยานิพนธในวิชาสัมมนา I และ
นําเสนอผลการวิจัยในวิชาสัมมนา II โดยในการนําเสนอแตละครั้ง มีการเชิญอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมรับฟง ใหขอคิดเห็น ตลอดจนใหคําแนะนําแกนิสิต ถือเปนมาตรการควบคุมคุณภาพวิทยา
นิพนธ แ ละเปนการกํากับดูแลใหนิสิตจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.4 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนิสิต
1) โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ มีอาจารยประจํา
หลักสูตรเพียงพอในการทําหนาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
2) คณะวนศาสตรและโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาสนับสนุนในการใหคําแนะนําแกนิสิต
3) คณะวนศาสตรมีคณะกรรมการศึกษาของคณะฯ ในการกํากับดู แลการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
4) โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ มีคณะทํางานใน
การใหคําปรึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ
5) สํา นั กหอสมุดมหาวิ ทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร มีการใหคําแนะนํา เรื่ องการใชสถิติในการทํ า
วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ และบัณฑิตวิทยาลัยในการใหคําปรึกษาดานการเขียนภาษาอังกฤษในการ
ตีพิมพวารสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ
3.5 การคงอยูและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต
1) มีการจัดทํา ระบบสารสนเทศนิสิตแตล ะชั้นป ให อาจารยผู รับผิด ชอบหลักสูต ร/คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ ใชในการติดตามผลการเรียนของนิสิต
2) มี ก ารรายงานสรุ ป สถานภาพของนิ สิ ต ที่ ค งอยู จํ า นวนนิสิ ตที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาในแต ล ะภาค
การศึกษาใหคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ทราบและติดตาม
3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
1) มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพของหลักสูตรทุกปการศึกษา
2) หากมีการรองเรียนของนิสิตในดานตางๆ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจะนําเขาพิจารณาหา
แนวทางจัดการปญหาในที่ประชุมประจําเดือน
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4. อาจารย
4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริห ารทรั พ ยากรป า ไม แ ละสิ่ ง แวดลอ ม เป น
หลักสูตรกลางของคณะวนศาสตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของโครงการพิเศษ คณะกรรมการ
การศึกษา คณะวนศาสตรเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมในการเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการประจําคณะวนศาสตร
จากนั้นจึงเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย
4.2 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร จะมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย
โดยผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ชาเป นผู พิ จารณากํ า หนดรายชื่ อ อาจารย พิ เศษหรื อวิ ทยากรไว ในประมวลการสอน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมจะนําเขา
พิจารณารวมกันในการประชุมกอนเปดภาคการศึกษา
4.3 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
กํ าหนดคุ ณสมบั ติ อาจารย ผูรับผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย ประจําหลั กสูตร อาจารย ผูสอน และ
ผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของบั ณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ
ในการออกแบบหลั กสูตรไดพิ จารณาถึงสถานการณดา นทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอ มของ
ประเทศ ในประเด็นตอไปนี้
1) สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของประเทศในหลายทศวรรษที่ผานมา กอใหเกิดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเหมาะสม มีความตองการใชที่ดินทั้งเพื่อการเพิ่มผลผลิต มีความตองการใชไมที่เกิน
กําลังผลิต ทําใหพื้นที่ปา ธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย มีการลักลอบลาสัตวปา ตัดไม เก็บของปาที่มากเกิ น ไป
การใชประโยชนพื้นที่อนุรักษที่ไมเหมาะสม การปลูกปาเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมไมยังไมบรรลุเปาหมาย การ
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ลวนแลวแตสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมและการเปลี่ ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
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มลภาวะ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่มี ีบอยครั้งมาก
ขึ้น และมีความเสียหายรุนแรงเพิ่มขึ้น

2) สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขางตน
แลว การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมถือวาเปนปจจัยประการสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของสังคมไทย ทําใหมีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรขึ้นไปบนพื้นที่ตนน้ําชั้นที่ 1
และ 2 กอใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสมและไมตรงกับสมรรถนะที่ดิน คานิยมของคนไทยที่นิยม
ทองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการขยายแหลงทองเที่ยวเขาไปในพื้นที่ปาอนุรักษ มีการกอสราง
รีสอรตและที่พักในพื้นที่ปาบนที่ลาดชันโดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดตามมา ประชาชนคน
ไทยขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ไมอาจแยกแยะพื้นที่ปา
เศรษฐกิจกับพื้นที่ปาอนุรักษวาเปนพื้นที่ที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน มีความพยายามจะเขาครอบครองพื้นที่ปา
อยางไมถูกตองตามกฎหมายโดยมักอางวาไมไดรบั ความเปนธรรมในการใชทรัพยากรที่ดิน
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
1) กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เปนผูรับผิดชอบรายวิชาแกนในหลักสูตร เพื่อ
ควบคุมขอบเขตเนื้อหาวิชาใหเปนไปตามกรอบของหลักสูตร
2) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่เปดสอน ตองจัดทําประมวลการสอนและแผนการสอน
สงใหคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ นําไปพิจารณาใหความเห็นชอบในที่ประชุมประจําเดือน กอนวันเปด
เรียนของแตละภาคการศึกษา
3) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชามาเปนผูบรรยาย โดยพิจารณา
เลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่เปดสอน มีความรูความชํานาญในวิชาที่เปดสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
1) หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชาตองสงเอกสารประมวลการสอนกอนวันเปดภาค
การศึกษา และใหคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาเนื้อหา เกณฑการใหคะแนน และเกณฑการประเมิ น ให
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผลลัพธการเรียนรู
2) มีการแจกจายเอกสารประมวลการสอนแกนิสิตในชั่วโมงแรกของการสอนของรายวิชานั้นๆ
3) กําหนดใหนิสิตตองเขาเรียนตามชวงเวลาที่กําหนดของแตละวัน หากพบวานิสิตเขาเรียนสาย
เปนประจําหรือขาดเรียนบอยครั้ง จะทําการแจงเตือนใหนิสิตปรับปรุงตนเอง
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4) อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูออกและตรวจขอสอบ สําหรับใชประเมินความรูของ
นิสิต
5) มีการแจงอาจารยผูสอนใหตรวจขอสอบและสงคะแนนภายในระยะเวลาที่กําหนด
6) มีการแจงใหนิสิตทําการประเมินการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย และผูสอนจะจัดสงรายงาน
ผลการประเมินใหกับคณะกรรมการดําเนินงานฯ นําไปพิจารณา
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
1) หลักสูตรกําหนดเปาหมายใหมีการทวนสอบทุกรายวิชาที่เปดสอน
2) คณะกรรมการดํ า เนิ นงานโครงการฯ จะนําใบรายงานคะแนนของอาจารย ผูส อน ผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิตของแตละรายวิชา และผลการทวนสอบมาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน
คราวถัดไป
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1) มีการจัดใหคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานในวันที่มีการเรียน
การสอน เพื่อดูแลและประสานงานกับอาจารยผูสอน รวมทั้งใหคําแนะนําแกนิสิตในกรณีที่นิสิตสอบถาม การ
จัดระบบใหเจา หนาที่แจงยืนยันแกอาจารยผูสอนทุกสัปดาห พรอมทั้งขอรั บเอกสารประกอบการสอนมาทํา
สําเนาแจกจายแกนิสิตเปนการลวงหนา
2) จัดใหมีเจา หนาที่โสตทัศนูปกรณ เตรีย มความพรอมของเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ รวมทั้ ง
ติดตั้ ง ไฟลการสอนลงบนคอมพิวเตอรที่จัดเตรียมไวในหองบรรยาย และอยูดูแลระหวางการเรียนการสอน
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความราบรื่น
3) มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษา แลวแจงผลแกอาจารยผูสอน
4) มีการควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการฯ ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาที่เปด
สอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษา โดยนํ า ข อ คิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ที่ ป ระเมิ น การสอนมาประเมิ น ร ว มด ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดํา เนินงานโครงการฯ ประเมินแลวมี การนํา ข อ สรุป จากการประเมิ น มาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงปรับปรุงเนื้อหาวิชา การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบรายวิชา เปนตน
5) การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา มีการสอบถามความสนใจของนิสิต
ถึงหัวขอวิทยานิพนธ จากนั้นคณะกรรมการดําเนินการโครงการซึ่งมี อาจารยผู รับ ผิดชอบหลักสู ตรร วมเป น
กรรมการอยูดวย รวมกันเปนผูพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธแลวจึงกําหนดอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมใหแกนิสิต
นิสิตในขั้นตน แลวจึงแจงใหนิสิตไปพบและหารือกับอาจารยดวยตนเองในการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ มีการนําขอมูลยอนหลังที่รวบรวมไวมาพิจารณาดวย ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ําซอนของหัวขอเรื่อง
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และเพื่อใหมีการทําวิจัยไปในแนวที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เนนในเชิงการบริหารทรัพยากรปา
ไมและสิ่งแวดลอม
6) การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย
5.5 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 โครงการฯ มีระบบการดําเนินงานเพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทาง
กายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู
โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
ใชงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ ในการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปน
6.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม
ใชอาคารสถานที่ของคณะวนศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สถานที่
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองเรียน
- หองประชุมสัมมนา
- หองสมุดคณะวนศาสตร และสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย
2) อุปกรณการสอน
- อุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนตามมาตรฐานทั่วไป ไดแก LCD Projector,
Notebook, Visualizer, เครื่องฉายขามศีรษะ ชุดเครื่องขยายเสียง เปนตน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม
เพื่อใหการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมนี้ไดรับคุณภาพตามที่ระบุไวในการประกัน
คุณภาพการศึกษา จําเปนตองมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการและลักษณะเฉพาะ

หองประชุมกลุมยอย
หองเรียนบรรยายขนาดความจุ 80 คน

หองเรียน ขนาดความจุ ประมาณ 40-50 คน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองพักนิสิต
หองนัดพบนิสิต
หองประชุมสาขา
หองเก็บอุปกรณ เครื่องมือ
หองสํานักงาน
หองอานหนังสือ
หองพักอาจารย

จํานวน
ที่มีอยู

จํานวนที่
ตองการเพิ่มใน
อนาคต

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
-

6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1) จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนิสิตและอาจารยผูสอนในการใชทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน
2) จัดวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เพื่อประเมินคุ ณภาพและความ
เพียงพอของอุปกรณเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใชในการเรียนการสอน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ปที่ 1
X

ปที่ 2
X

ปที่ 3
X

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

X

X

X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา

X

X

X

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

X

X

X
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา

ปที่ 1
X

ปที่ 2
X

ปที่ 3
X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา

X

X

X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ

X

X

X

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศโดยเฉพาะ
เปาประสงคของหลักสูตร หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

X

X

X

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพที่
เกี่ยวของกับศาสตรที่สอน หรือเทคนิคการเรียนการสอน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

X

X

X

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับนิสิต
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพภายใตความรับผิดชอบของสวน
งานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

X

X

X

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X*

X

X

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

X*

X*

X

* ประเมินตอเนื่องจากหลักสูตรกอน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบ การตอบคําถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความ
เขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม ใน
เนื้อหาที่อาจารยสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในรายวิชาตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
รวมถึงมีการประเมินดานทักษะกลยุทธการสอนและการใชสื่อการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ นหลักสู ตรในภาพรวมนั้นกระทําโดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เสนอคณะวน
ศาสตร ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมีการประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ การเพื่ อ วิ พ ากษ หลั กสู ต รที่ มี
ผูทรงคุณวุฒิรวมดวย
นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตวาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดมีคุณภาพมาก
นอยเพียงไร มีความรับผิดชอบและยังออนดอยในดานใด รวมถึงมีแบบสอบถามนิสิตในวันที่จบการศึกษาถึ ง
ความคิดเห็นตอคุณภาพของการบริหารหลักสูตร เชน สนองตอบตอความคาดหวังของนิสิตหรือไม อยางไร
สามารถนําวิชาความรูไปใชปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด เปนตน จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต
ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่
ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรบั การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการดําเนิ นงานโครงการฯ นําผลการประเมินขางต น มา
พิจารณาในที่ประชุม ทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา กรณีที่พบ
ปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการ
80

มคอ. 2
ปรับปรุงยอยนั้นไดนําผลการประเมินการสอนในรายวิชานั้นๆ เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ ซึ่งจะดําเนินการได
ตลอดเวลาที่พบปญหา
นอกเหนื อจากรายวิ ชาแล ว หากพบป ญหาในการจั ดการเรียนการสอน คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
โครงการฯ จะนําเขาพิจารณาแกไขในที่ประชุมเปนประจําทุกเดือน
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให หลั กสูตรมีความทันสมั ยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะสรุปผลการดําเนินการประจํ าป
เสนอคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมภาคพิเศษ
และจัดใหมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรแลวจัดทํ า
แผนการปรับปรุงหลักสูตรเสนอตอคณะวนศาสตร ใหแตงตั้งคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตรขึ้นมาดํ าเนิ นการ
ดังกลาวแลว
---------------------------------------------------
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มคอ.
วช.มก.
2-12
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311523
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Environmental Management
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
() วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
() วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ จําเปนที่จะตองวางแผนใหครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จะตองมีการบูรณาการ
องคความรูดานสิ่งแวดลอมรวมกับศาสตรดานการจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมขามพรมแดน และ
บูรณาการการทํางานรวมกับทองถิ่นและภาคประชาสังคมได
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ความหมายของสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยากับสิ่งแวดลอม สภาพและปญหาสิ่ งแวดลอมในป จจุบัน ทั้ ง
ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น โครงการพัฒนาและผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอทรัพยากรปาไม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมขามพรมแดน การบูรณาการ
ความรูใหเขากับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานทองถิ่นและภาคประชาสังคม โครงการพระราชดําริ
และธรรมาภิบาลดานการจัดการสิ่งแวดลอม
Definition of environment. Ecology and environment. Current environmental conditions
and problems at global, national and local levels. Development project and environment
impact on forest resources. Environmental impact assessment. Transboundary forest resource
and environmental management. Integration of knowledge among related agencies especially
local agency and people sector. Royal initiative projects and governance in environmental
management.
8. อาจารยผูสอน
82

มคอ. 2
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 4 ขอ 3
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มคอ.2-12
วช.มก.
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311531
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Quantitative Methods for Forest Resource and Environmental
Administration
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
() วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
( ) วิชาเอกบังคับ
() วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมจําเปนมีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชระเบียบวิธี
เชิงปริมาณเพื่อการศึกษาวิจัย และเปนฐานความคิดในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ขอบเขตและบทบาทของระเบียบวิธีเชิงปริมาณ ขอมูลพื้นฐาน การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ข อ มู ลเพื่อการบริ หารทรั พ ยากรป า ไมแ ละสิ่ง แวดล อม การประยุ กตระเบีย บวิ ธี เชิ งปริม าณในการบริ ห าร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม กําหนดการเชิงคณิตศาสตรเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
Scope and role of quantitative methods. Basic data, data collection and data analysis
for forest resource and environmental administration. Applications of quantitative methods in
forest resource and environmental administration. Linear programming for forest resource
administration and environmental administration.
8. อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 4 ขอ 3
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มคอ. 2

วช.มก. 2-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311532
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
สวนปาเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรมไมและกระดาษ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Commercial Forest Plantation and Wood and Paper Industry
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
() วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
( ) วิชาเอกบังคับ
() วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
เพื่อใหการประยุกตความรูและกําหนดวิสัยทัศนในการวางแผนบริหารและการจัดการทรัพยากรปาไมได
อยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไมที่มีสําคัญและขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ การปลูกและการจัดการสวนปาเชิง พาณิชย แบบครบวงจร ทราบคุณสมบัติ
เบื้องตนของไม และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑไมชนิดตางๆ มีวิสัยทัศนและเล็งเห็นแนวโนมของอุตสาหกรรมที่
ใชไมเปนวัตถุดิบ
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ความสําคัญและนโยบายของสวนปาเชิงพาณิชย การปรับ ปรุงพัน ธุไมปา เทคโนโลยีการปลูก การ
จัดการ การตัดฟน และระบบโลจิสติกส การตลาด การจัดการอยางยั่งยืน และการรับรองทางดานปาไมของ
สวนปาเชิงพาณิชย การเจริญเติบโตของเนื้อไม กายวิภาค สมบัติของไม อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมรอง
ที่ใชไมเปนวัตถุดิบและความสําคัญทางเศรษฐกิจ กรรมวิธีการผลิตและแนวโนมทางอุตสาหกรรม มีการศึกษา
นอกสถานที่
Importance and policy of commercial plantations. Forest tree improvement.
Technology for establishment. Management. Harvesting and logistic systems. Marketing.
Sustainable management and forest certification of commercial forest plantations. Wood
growth, anatomy, wood properties. Major and minor wood-based industries and their
economic importance. Manufacturing processes and industrial trends. Field trip required.
8. อาจารยผูสอน
85

มคอ. 2
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 4 ขอ 3
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มคอ.
วช.มก.
2-12
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311533
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Resources and Environment and Global Climate Change
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
() วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
( ) วิชาเอกบังคับ
() วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีความเกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ทั้งในดาน
ผลกระทบ การบรรเทาผลกระทบ และการปรับตัว จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ และสามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ภาพรวมของวิทยาศาสตรดา นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม บทบาทของระบบนิเวศปาไมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นโยบาย การวางแผน และการดําเนินงานระดับชาติและนานาชาติในการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคปาไม การตรวจวัดและติดตามปริมาณคารบอนของปาไมและการ
ประยุกต
Overview of climate change science. Impacts of climate change on forests resources
and environment. Role of forest ecology to climate change. National and international policy,
planning and implementation for climate change mitigation and adaptation in forest sector.
Forest carbon measurement and monitoring and their applications.
8. อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
87

มคอ. 2
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 4 ขอ 3

88

มคอ.2-12
วช.มก.
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311534
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Geo-informatics Technology for Forest Resource and Environment
Administration
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
() วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
( ) วิชาเอกบังคับ
() วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
ภูมิสารสนเทศเปนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบดวย การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing)
ระบบการกําหนดตําแหนงดวยบนโลกดวยดาวเทียม (Global Positioning System) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(Geographic Information System) ความกา วของเทคโนโลยีสารสนเทศทํา ใหภู มิ สารสนเทศเปน สิ่ ง จํ า เป น ที่
นํามาใชในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมไดมีประสิทธิภาพ
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ภูมิสารสนเทศ การสํารวจระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ฐานขอมูลภูมิศาสตร ระบบพิกัดแผนที่และการฉายแผนที่ การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห
เชิงพื้นที่และการสรางแบบจําลอง การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารทรั พยากรปาไม และ
สิ่งแวดลอม
Geo-informatics. Remote Sensing. Global Positioning System. Geographic information
system. Geodatabase. Map coordinates and projection. Spatial data entry. Spatial analysis and
modeling. Application of Geo-informatics technology in forest and environment administration.
8. อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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มคอ. 2
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 4 ขอ 3
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มคอ. 2
วช.มก. 2-1
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม คณะ วนศาสตร วิทยาเขต บางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

1. รหัสวิชา
01311535
ชื่อวิชาภาษาไทย
มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Human Dimension of Forest Resource and Environmental Administration
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
() วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม
( ) วิชาเอกบังคับ
() วิชาเอกเลือก
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมในสถานการณปจจุบันไมอาจมองขามมิติทางสังคมได
มนุษยมิติมีความสําคัญอยางยิ่งที่สงผลตอระดับความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม จึง
จํา เป น ต อ งเข า ใจมนุ ษ ยมิ ติ และสามารถวิ เคราะหเชื่ อ มโยงมนุ ษ ยมิ ติ ใ นการบริ หารทรั พ ยากรป า ไม แ ละ
สิ่งแวดลอมได
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
พัฒนาการการจั ดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวขอ งกับ มนุ ษ ยมิ ติ
พฤติกรรมมนุษย ความตองการ แรงจูงใจ คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และบรรทัดฐานทางสังคม วิธีวิทยาใน
การศึกษามนุษยมิติ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางมนุษยมิติในการบริหาร
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม การจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวม การจัดการปาชุมชน การทองเที่ยว
โดยชุมชน การจัดการผูมาเยือนอุทยานแหงชาติ เรื่องปจจุบันที่เกี่ยวของกับมนุษยมติ การวิเคราะหกรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
Development of forest resource and environmental management. Concepts and
theories related to human dimension : human behavior, need, motivation, value, believe,
attitude and social norm. Quantitative and qualitative methodology of human dimension
studies. Implications of human dimension in forest resource and environmental administration :
participatory protected area management, community forest management, community-based
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tourism. Park visitor management. Current issues related to human dimension. Case study
analysis. Field trip required
8. อาจารยผูสอน
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 3 ขอ 3.2
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวดที่ 4 ขอ 3
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มคอ. 2
เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311523
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Environmental Management
2. เคาโครงรายวิชา (Course outline)
1. Definition of environment
- Natural resource and environment
- Ecology and environment
2. Ecology. Watershed ecology. Forest ecology
- Environment and forest resources
3. Environmental conditions and problems in Thailand :
Environmental pollution, garbage and waste pollutions
4. Development project and Environmental impacts
5. Watershed classifications. Watershed classes and
environmental impact assessment (EIA)
6. Environmental impact assessment
7. Forest environmental impact assessment and management
8. Appraisal of EIA report
- Problems, management, process and operation
- Roles and responsibilities of ONEP in environmental
management
9. Social forestry and participatory forest environmental
management
10. Transboundary environmental management
11. Royal initiative projects and forest resources and
environmental management
12. Governance in environmental management
รวม
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จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3

3
6
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
45

มคอ. 2
เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311531
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Quantitative Methods for Forest Resource and Environmental
Administration
2. เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1. Scope and role of quantitative methods
3
2. Basic data for forest resource and environmental administration
6
- Forest resource and environment data
- Socio-economic data
3. Data collection for forest resource and environmental administration
- Types and characteristics of data
2
- Data collection by surveying
5
- Data collection by experiment
5
4. Data analysis for forest resource and environmental administration
- Preliminary data analysis
6
- Advanced data analysis
6
5. Applications of quantitative methods in forest resource and
environmental administration
- Linear programming
6
- Goal programming
6
45
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มคอ. 2
เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311532
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
สวนปาเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรมไมและกระดาษ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Commercial Forest Plantation and Wood and Paper Industry
2. เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1. Needs and policy of commercial forest plantations
3
2. Forest tree improvement for commercial forest plantations
3
3. Plantation establishment and management
- Plantation establishment and silvicultural practices
3
- Forest plantation protection
3
4. Harvesting and logistics
3
5. Marketing and business model
3
6. Sustainable management and forest certification
3
7. Wood and Wood Anatomy
3
8. Wood Properties
3
9. Wood Preservative
3
10. Wood Processing
6
11. Wood Engineering
3
12. Pulp and Paper processing
6
รวม
45
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มคอ. 2
เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311533
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Resources and Environment and Global Climate Change
2. เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1. Overview of climate change science
3
2. Roles of forest ecosystems in climate change
3
3. Impacts of climate change on forest resources and
3
environment
4. Climate change mitigation and adaptation measures in forest
3
sector
5. International convention on climate change and its
3
implementation in forest sector
6. National policy and planning on climate change in forest
3
sector
7. Land-use planning and climate change
3
8. Social and environmental soundness and climate change
3
9. Reducing GHG emissions from deforestation and forest
3
degradation (REDD+)
10. Lessons learned from implementing mitigation and
3
adaptation schemes/projects
11. Forest carbon measurement and monitoring
- Principle and concepts
3
- Methods and good practices
3
- Application of remote sensing
3
- A case study
3
12. Research and implementation integration for administration
3
of forest resources and environment
รวม
45
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มคอ. 2
เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01311534
3 (3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Geo-informatics Technology for Forest Resource and Environment
Administration
2. เคาโครงรายวิชา (Course outline)
1. Introduction to Geo-informatics
2. Geodatabase
- Spatial data
- Attribute data
3. Map coordinates and map projection
4. Global Positioning System
5. Principle of Remote Sensing
- Data acquisition
- Pre-processing
- Image processing
- Accuracy assessment
6. Principle of Geographic Information System
- Component of Geographic Information System
- Spatial data entry
- Spatial data analysis
- GIS Modeling
7. Applications of Geo-informatics in forest and environment
administration
รวม
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จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1
2

3
3
1
6
6
2
1
3
6
5
6
45

มคอ. 2
เคาโครงรายวิชา (Course outline)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

1. รหัสวิชา
01311535
ชื่อวิชาภาษาไทย
มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Human Dimension of Forest Resource and Environmental Administration
2. เคาโครงรายวิชา (Course outline)

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
Part 1 Concepts and theories
1. Development of forest resource and environmental
management (Principal concepts and management method in
the context of global and Thailand)
2. Concepts and theories related to human dimension
2.1 Concepts and theories related to human dimension such
as human behavior, need, motivation
2.2 Concepts and theories related to value, trust, attitude
and social norm
Part 2 Methodology of human dimension study
1. Quantitative methodology of human dimension study
2. Quanlitative methodology of human dimension study
Part 3 Application of concepts and theories of human
dimension in forest resource and environmental
administration
1. Participatory protected area management
2. Community forest management
3. Community-based tourism
4. Park visitor management
5. Current issues related to human dimension of forest resource
and environmental administration
Part 4 Analysis of student case study related to human
dimension in forest resource and environmental
administration
1. Student case study analysis I
2. Student case study analysis II
3. Student case study analysis III
รวม
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3

3
3
6
6

3
3
3
3
3

3
3
3
45

มคอ. 2
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย

ผลงานวิจัย
1. เบญวรรณ คํารศ, สาพิศ ดิลกสัมพันธ, กอบศักดิ์ วันธงไชย และ อรนุช นิลเขต. 2556. การกักเก็บคารบอนใน
ปาผลัดใบที่มีความถี่ของไฟแตกตางกัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารวน
ศาสตร 32(4): 133-141.
2. ปทมา บุญทิพย, วัฒนชัย ตาเสน, กอบศักดิ์ วันธงไชย และ รุจ มรกต. 2557. ผลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอ
ความหลากหลายของสัตวหนาดินในพื้นที่ระบบนิเวศแหลงน้ําที่ตางกัน, น. 51-56. ใน รายงานการประชุม
วิชาการเครือขายวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 3. 23-24 มกราคม 2557, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
3. Wanthongchai K., V. Tarusadamrongdet, K. Chinnawong and K. Sooksawat. 2013. Fuel
properties and fire behaviour characteristics of prescribed fire in pine-dominated forests at
Nam Nao National Park, Thailand. International Journal of Wildland Fire 22(5): 615-624.
4. Ninkhet O., C. Wachrinrat, K. Wanthongchai and S. Diloksumpun. 2014. Plant community in
deciduous forest with different fire frequencies at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary,
Thailand, p. 52-71. In Proceedings of the 2nd T-FERN Seminar. 22-24 January 2013. Maejo
University, Chiang Mai.
5. Wanthongchai K., J. Bauhus and J. Goldammer. 2014. Effects of past burning frequency on
woody plant structure and composition in dry dipterocarp forest. Thai J.For. 33(3): 109-130.
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มคอ. 2
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. กาญจนเขจร ชูชีพ
ผลงานวิจัย
1. กองสี วันนะสิน, วิชา นิยม และ กาญจนเขจร ชูชีพ. 2557. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของน้ําฝนและพื้นที่
การใชประโยชนที่ดินตอศักยภาพการใหน้ําทาของลุมน้ํางึมตอนบน สปป.ลาว. วารสารวนศาสตร 32(2): 58-69.
2. วรรณพร แปนนวล กาญจนเขจร ชูชีพ วิพักตร จินตนา. 2558. การประเมินการกักเก็บคารบอนเหนือ พื้นดินใน
ปาพรุควนเคร็ง หลังจากเกิดไฟปาอยางรุนแรง เมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม. วารสารวน
ศาสตร 34(1): 16-18 .
3. อรุณโรจน ศรีเจริญโชติ กาญจนขจร ชูชีพ. 2557. แผนการสํารวจปาที่เหมาะสมตอการประมาณหามวลชีวภาพ
เชิงพื้นที่ดวยระบบภูมิสารสนเทศในเขตลุมน้ําหวยเอี่ยน อําเภองาว จังหวัดลําปาง. วารสารสมาคมสํารวจขอมูล
ระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 15(2): 18-24.
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 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิติชัย รัตนะ

ผลงานวิจัย
1. กิติชัย รัตนะ และ วิชา นิยม. 2556. การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา
ตอน ตอนบน อําเภอหินเหิบ จังหวัดเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวนศาสตร
32(3): 115-126.
2. วิชา นิยม และ กิติชัย รัตนะ. 2557. ความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการถายโอนภารกิจดานน้ํา
บาดาล: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวนศาสตร 33(1): 119-129.
3. พิมพา ผองศรี, วิชา นิยม และ กิติชัย รัตนะ. 2557. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรปา
ไมในพื้นที่ตนน้ําแมถาง-แมคาํ ปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. วารสารการจัดการปาไม 8(15): 37-52.
4. เทียนทอง จันดาลาสาน, กิติชัย รัตนะ และ วิชา นิยม. 2557. การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําในการ
จัดการน้ําชลประทานของโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน สาธารรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการจัดการปาไม 8(15): 53-67.
5. ศุภิสรา กลิ่นโสภณ, กิติชัย รัตนะ และ วิชา นิยม. 2557. ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรน้ําของ
ประชาชนในพื้นที่ตนน้ํา ลุมแมน้ําเมืองตราด: กรณีศึกษา ตําบลบอพลอยอําเภอบอไร จังหวัดตราด. วารสารการ
จัดการปาไม 8(15): 68-81.
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 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผลงานวิจัย
1. ภูรินทร สิขรีไพศาล, ขวัญชัย ดวงสถาพร, Omule, Y., ปสสี ประสมสินธ และ พิชิต ลําใย. 2557. การ
เปรียบเทียบการวัดการเติบโตของตนไมดวยเทปวัดเสนผานศูนยกลางและ Manual Band Dendrometer.
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี 4(2): 51-58.
2. สราวุฒิ ดุจเฉลิม, ขวัญชัย ดวงสถาพร และ ปสสี ประสมสินธ. 2557. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม เพื่อ
การสํารวจของปาในพื้นที่ปาชุมชนบานชองแคบสามัคคี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารการจัดการ
ปาไม 8(16): 1-15.
3. Khwanchai Duangsathaporn and Kritsadapan Palakit. 2013. Climatic signals derived from the
growth variation and cycles of Pinus merkusii in easternmost Thailand. Thai Journal of
Forestry (Thailand) 32(1): 9-23.
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

อาจารย ดร. จงรัก วัชรินทรรัตน

ผลงานวิจัย
1. ณัฐวัฒน คลังทรัพย, อนุชา ทะรา, จงรัก วัชรินทรรัตน, ดอกรัก มารอด และ มณฑล จําเริญพฤกษ. 2556.
ความหลากหลายของพืชพรรณปาดิบแลงภายหลังการสัมปทานทําไม ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตร
ตราด จังหวัดตราด, น. 180-188. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2, 24-26 มกราคม 2556. มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม.
2. กิจจา บุญศรี และ จงรัก วัชรินทรรัตน. 2556. ความหลากหลายของชนิดพันธุไมในสวนปาสักภายใตระยะการ
ปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาตางๆ บริเวณสวนปาขุนแมคาํ มี จังหวัดแพร, น. 203-216. ใน รายงานการประชุม
วิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2, 24-26 มกราคม 2556, มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม.
3. นันทาศิริ พิชาสมุทร, จงรัก วัชรินทรรัตน และ พสุธา สุนทรหาว. 2557. ผลผลิตและการวิเคราะห
ผลตอบแทนทางดานการเงินของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตัส อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวน
ศาสตร 33(1): 18-27.
4. กรรณิการ บุญมั่น, จงรัก วัชรินทรรัตน, สคาร ทีจันทึก และ ชัชชัย ตันตสิรินทร. 2558. ลักษณะโครงสรางและ
คุณสมบัติดินบางประการของระบบวนเกษตรแบบปายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ ประเทศไทย, น.
180-188. ใน การประชุมการปาไม ประจําป 2558, 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
5. อดิสร สายตรง และ จงรัก วัชรินทรรัตน. 2558. อิทธิพลของความเขมแสงตอการรอดตายและการเจริญเติบโต
ของไมกฤษณาที่ปลูกแทรกในสวนยางพาราชั้นอายุตางกันในทองที่จังหวัดตราด, น. 189-195. ใน การประชุม
การปาไม ประจําป 2558, 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
6. Petsri, S., A. Chidthaisong, N. Pumijumnong and C. Wachrinrat. 2013. Greenhouse gas
emissions and carbon stock changes in rubber tree plantations in Thailand from 1990 to 2004.
Journal of Cleaner Production 52: 61–70.
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อาจารย ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุง

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

งานแตงเรียบเรียง
ชาคริต ณ ตะกั่วทุง. 2559. การใสตําแหนงพิกัดภูมิสาสตรลงในภาพถายเพื่อประยุกตใชในงานดานปาไม, น.
210-211. ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร ศาสตรแหงชีวิต. ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ผลงานวิจัย
1. สุวิมล อุทัยรัศมี ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล สมพร แมลิ่ม ชาคริต ณ ตะกั่วทุง. 2559. การคัดเลือกแมไมเทพทาโร
ในจังหวัดพังงา. วารสารวนศาสตร 35(2): 41-53.
2. Nisa Leksungnoen Suwimon Uthairatsamee Chakrit Na Takuathung. 2016. Germination test on
native salt tolerant seeds (Buchanania siamensis Miq.) collected from natural saline and nonsaline soil. Thai J.For. 35(3): 1 – 14.
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ชื่อ-นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
งานแตงเรียบเรียง
ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล. 2559. ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมไมปาและโอกาสทางดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนา, น. 180-181. ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร ศาสตรแหงชีวิต. ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ผลงานวิจัย
1. สุวิมล อุทัยรัศมี, ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล, สมพร แมลิ่ม และชาคริต ณ ตะกั่วทุง. 2559. การคัดเลือกแมไม
เทพทาโรในจังหวัดพังงา. วารสารวนศาสตร 35(2): 41-53.
2. หงสฟา ใบบง, รัชนี โพธิแทน และ ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล. 2559. องคความรูทองถิ่นและการใชประโยชนพืช
สมุนไพรของชุมชนสูการฟนฟูปาไม. น. 64-74. ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 2559, 1 - 4 พฤษภาคม
2016, กรุงเทพมหานคร.
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 อาจารยผสู อน

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดรรชนี เอมพันธุ
ผลงานวิจัย
1. กัญญาวีณ ล่ําสัน, อุทิศ กุฎอินทร และ ดรรชนี เอมพันธุ. 2556. ผลกระทบจากการฟนฟูปาชายเลนตอการ
ดํารงชีวิต. วารสารวนศาสตร 32(Supplymentary issue): 227-237.
2. วรัญญาภรณ ศรีสุข, สุชาย วรชนะนันท, ภาสิณี วรชนะนันท และดรรชนี เอมพันธุ. 2556. ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการดําน้ําลึกในแนวปะการังที่มีลักษณะภูมิศาสตรแตกตางกัน. น. 376-384. ใน การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 52, 4-7 กุมภาพันธ 2557, กรุงเทพฯ.
3. สินชัย หอมจันทร, ดรรชนี เอมพันธุ และสันต เกตุปราณีต. 2557. การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายใน
เสนทางจักรยานพื้นที่บางกระเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวนศาสตร 33 (1): 97107.
4. Cheablam, O., R. P. Shrestha and D. Emphandhu. 2013. Does coral bleaching impact tourists’
revisitation? A case of Mu Ko Surin Marine National Park, Thailand. Journal of Food,
Agriculture and Environment 11 (3-4): 2648-2654.
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รองศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม
ผลงานวิจัย
1. อรพรรณ ศังขจันทรานนท, สหณัฐ เพชรศรี, ชัยยา หวยหงษทอง และ ดวงใจ ศุขเฉลิม. 2556. การเติบโตของ
บุกคนโทที่งอกจากหัวยอยบนกานใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชํา. วารสารวนศาสตร 32(ฉบับพิเศษ): 6072.
2. Duangchai Sookchaloem and Sutida Maneeanakekul. 2015 Distribution and ecology of
Araceae on limestone mountains of Lop Buri and Saraburi provinces,Thailand. Aroideana 38
(1): 28-29.
3. Duangchai Sookchaloem, Tiwtawat Napiroon and Srunya Vajrodaya. 2015. Biological activities
of lipophilic extract from Lasia spinosa (L.) Thwaites (Araceae): effect on seed germination and
seedling growth of invasive plant (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) in Thailand.
Aroideana Journal 38(1): 27.
4. Sookchaloem Duangchai, Methula ThulaniSihle, Bhumpakphan Naris and Maneerat Sompoch.
2015. Species Composition of Understory Vegetation and Large Herbivore Abundance in Burnt
and an Unburnt Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary,
Thailand. International Research Journal of Biological Sciences 4(2): 7-15.
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร. ดอกรัก มารอด

ผลงานวิจัย
1. สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, ดอกรัก มารอด, สราวุธ สังขแกว และกฤษฎา หอมสุด. 2556. ความสัมพันธของปจจัย
สิ่งแวดลอมบางประการกับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา. วารสารพฤกษศาสตรไทย. 5(พิเศษ): 75-87.
2. สิริพร ชดชอย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ ดอกรัก มารอด. 2557. ความหลากหลายของเฟรนอิงอาศัยในลุมน้ํา
หวยคอกมา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม. วารสารพฤกษศาสตรไทย 6(พิเศษ): 27-35.
3. Atchara Teerawatananon, Sarawood Sungkaew, Dokrak Marod and Trevor R. Hodkinson. 2013.
Studies in the recent new genus record Pseudostachyum (Poaceae: Bambusoideae) from
Thailand: notes on its taxonomy, distribution and habitat. Nordic Journal of Botany 32(1): 51–
54.
4. Lamthai Asanok, Dokrak Marod, Prateep Duengkae, Umpron Pranmongkol, Hiroko Kurokawa
Masahiro Aiba, Masatoshi Katabuchi and Tohru Nakashizuka. 2013. Relationships between
functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and
enrichment plantations in the uplands of northern Thailand. Forest Ecology and
Management. 296: 9–23.
5. Dokrak Marod, Sarawood Sangkaew, Aumporn Panmongkol and Atchara Jingjai. 2014.
Influences of Environmental Factors on Tree Distribution of Lower Montane Evergreen Forest
at Doi Sutep-Pui National Park, Chiang Mai Province. Thai Journal of Forestry 33(3): 23-33.
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร. เดชา วิวัฒนวิทยา

ผลงานวิจัย
1. Weeyawat Jaitrong and Decha Wiwatwitaya. 2013. Two new species of the Aenictus
pachycerus species group (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) from Southeast Asia. THE
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY. 61(1): 97–102.
2. Joachim Offenberg, Nguyen Thi Thu Cuc and Decha Wiwatwitaya. 2013. The effectiveness of
weaver ant (Oecophylla smaragdina) biocontrol in Southeast Asian citrus and mango. Asian
Myrmecology 5: 139-149.
3. Peeters C. and D. Wiwatwitaya. 2014. Philidris ants living inside Dischidia epiphytes from
Thailand . Asian Myrmecology 6: 49–61.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรัตน เนียมสุวรรณ
ผลงานวิจัย
1. ไตรรัตน เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร. 2558. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดใน
แผนชิ้นไมอัดดวยการเติมผงถานไมไผ. วารสารวนศาสตร. 34(1): 87-100.
2. Pornpun Siramon, Trairat Neimsuwan and Pongsak Hengniran. 2013. Tannin extraction from the bark
of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for environment-friendly wood adhesive
applications, 221-222 pp. In 39th Congress on Science and Technology of Thailand. 21-23 October
2013, Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Bangna, Bangkok, Thailand.

3. Riyaphan, J., T. Phumichai, T. Neimsuwan, S. Witayakran, K. Sungsing, R. Kaveeta and C.
Phumichai. 2015. Variability in Chemical and Mechanical Properties of Para rubber (Hevea
brasiliensis) trees. ScienceAsia 41: 251-258.

110

มคอ. 2
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย ทรงกลด จารุสมบัติ
ผลงานวิจัย
1. ทรงกลด จารุสมบัติ, วัลยุทธ เฟองวิวัฒน, ปยะวดี บัวจงกล และ วรกิจ สุนทรบุระ. 2557. การพัฒนา
อุตสาหกรรมแผนชิ้นไมอัดเรียงเสี้ยนจากไมผล. วารสารวนศาสตร 32: 258-266.
2. ทรงกลด จารุสมบัติ, ธีระ วีณิน และ วรารัตน หาคํา. 2558. การผลิตแผนชิ้นไมอัดจากตนสบูดํา, น. 308–315.
ใน การประชุมการปาไมประจําป 2558. 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพฯ.
3. ชาริษา พัฒนไทยานนท, ธีระ วีณิน และ ทรงกลด จารุสมบัติ. 2559. การชะลางของเฟอรฟูริล แอลกอฮอลและ
สารประกอบโบรอนในไมยางพารา. วารสารวนศาสตร. 35 (1) : 98 – 106.
4. Fueangvivat, V., S. Jarusombuti, S. Hiziroglu and P. Bauchongkol. 2014. Properties of SandwichType Particleboard Panels Made from Rubberwood and Eastern Redcedar. Forest Products
Journal 64(1/2): 72-76.
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อาจารย ดร. ธารรัตน แกวกระจาง
งานแตงเรียบเรียง
ธารรัตน แกวกระจาง. 2559. เห็ดเอคโตไมคอรไรซา: เห็ดสรางปา ปาสรางเห็ด, น. 126 – 127. ใน 8 ทศวรรษ
วนศาสตร ศาสตรแหงชีวิต. ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ผลงานวิจัย
1. แหลมไทย อาษานอก, วรวุฒิ งามพิบูลเวท, สุชาดา บุตรชารี, สญามล นิลแกว, ธารรัตน แกวกระจาง, ฑีฆา โยธา
ภักดี, ภัทรวิชญ ดาวเรือง, ประสิทธิ์ วงษพรม, ทัศนัย จีนทอง, วียะวัฒน ใจตรง และ วัชระ สงวนสมบัติ. 2557.
ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ปาเต็งรังมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ, น. 143 – 149. ใน การประชุมวิชาการเครือขายวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย "ตนทุน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลคา การพัฒนาและการอนุรักษ" 16 - 17 ธันวาคม 2015 กรุงเทพมหานคร.
2. ธารรัตน แกวกระจาง บารมี สกลรักษ อุทัยวรรณ แสงวณิช และ เจษฎา วงคพรหม. 2558. การตอบสนองดานการ
เจริญเติบโตของกลาไมพะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ที่มีเห็ดเผาะหนังเปนเอคโตไมคอรไรซา, น. 66-74.
ใน การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2558, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร.
3. Crous P.W., M.J. Wingfield, D.M. Richardson, J.J. Le Roux, D. Strasberg, J. Edwards, F. Roets,

V. Hubka, P.W.J. Taylor, M. Heykoop, M.P. Martín, G. Moreno, D.A. Sutton, N.P. Wiederhold,
C.W. Barnes, J.R. Carlavilla, J. Gené, A. Giraldo, V. Guarnaccia, J. Guarro, M. HernándezRestrepo, M. Kolarík, J.L. Manjón, I.G. Pascoe, E.S. Popov, M. Sandoval-Denis, J.H.C.
Woudenberg, K. Acharya, A.V. Alexandrova, P. Alvarado, R.N. Barbosa, I.G. Baseia, R.A.
Blanchette, T. Boekhout, T.I. Burgess, J.F. Cano-Lira, A. Čmoková, R.A. Dimitrov, M.Yu.
Dyakov, M. Dueñas, A.K. Dutta, F. Esteve-Raventós, A.G. Fedosova, J. Fournier, P. Gamboa,
D.E. Gouliamova, T. Grebenc, M. Groenewald, B. Hanse, G.E.St.J. Hardy, B.W. Held,
Ž.Jurjević, T. Kaewgrajang, K.P.D. Latha, L. Lombard1, J.J. Luangsa-ard, P. Lysková, N.
Mallátová, P. Manimohan, A.N. Miller, M. Mirabolfathy, O.V. Morozova, M. Obodai, N.T.
Oliveira, M.E. Ordóñez, E.C. Otto, S. Paloi, S.W. Peterson, C. Phosri, J. Roux, W.A. Salazar, A.
Sánchez, G.A. Sarria, H.-D. Shin, B.D.B. Silva, G.A. Silva, M.Th. Smith, C.M. Souza-Motta, A.M.
Stchigel, M.M. Stoilova-Disheva, M.A. Sulzbacher, M.T. Telleria, C. Toapanta, J.M. Traba, N.
Valenzuela-Lopez, R. Watling, J.Z. Groenewald. 2016. Fungal Planet description sheets:
400–468. Persoonia 36: 316 – 458.
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อาจารย ดร. นพรัตน คัคคุริวาระ

ผลงานวิจัย
1. นพรัตน คัคคุริวาระ. 2559. เทคโนโลยีบารโคดและอารเอฟไอดีกับงานอุตสาหกรรมปาไม, น. 202-203. ใน 8
ทศวรรษ วนศาสตร ศาสตรแหงชีวิต. ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
2. นพรัตน คัคคุริวาระ. 2559. รางสงทอนไม: ทางเลือกการลําเลียงไมบนพื้นที่สูง, น. 204-205. ใน 8 ทศวรรษ
วนศาสตร ศาสตรแหงชีวิต. ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
3. นพรัตน คัคคุริวาระ. 2559. การทําไมในประเทศไทย: อดีต ปจจุบัน, น. 206-207.ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร
ศาสตรแหงชีวิต. ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
4. Nopparat Kaakkurivaara. 2014. A comparison of OWAS and REBA observational techniques
for assessing postural loads in manual tree felling and processing. In The 5th Forest
Engineering Conference together with the 47th International Symposium on Forestry
Mechanisation, 23 - 26 September 2014, Gerardmer France.
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รองศาสตราจารย ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว

ผลงานวิจัย
1. พรมนัส โรจนสิทธิกุล, นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว และ นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ. 2556. ผลกระทบจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวแบบผจญภัยโดยใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอตอระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวรดานตะวันตก. วารสารวนศาสตร 32 (3): 104-114.
2. สิวรส เจริญรื่น, นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว และ นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ. 2556. ผลกระทบทาง
นันทนาการดานชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได: กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติแกง
กระจาน. วารสารวนศาสตร 31 (3): 92-101.
3. นิติกรณ ไชยสิทธิ์, สันต เกตุปราณีต และ นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว. 2556. การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการควบคุมไฟปาพื้นที่สวนปาแมต่นื ทองที่ตําบลตากฟา อําเภอบานตาก จังหวัด วารสารวน
ศาสตร 32 (2): 70-79.
4. สุพรรณิกา โกศล, นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว และ นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ. 2557. ผลกระทบทางชีว
กายภาพบางประการจากกิจกรรมเดินปาระยะไกลในอุทยานแหงชาติเขาสก. น. 239-252. ใน การประชุมทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 52, 4-7 กุมภาพันธ 2557, กรุงเทพฯ.
5. กฤษณา กสิกรรม และ นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว. 2559. แรงจูงใจดานนันทนาการและปจจัยที่สงผล
ตอการกลับมาเยือนพื้นที่ของนักทองเที่ยวที่ไปเยือนน้ําตกหวยแมขมิ้น อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร.
Veridian E-Journal 9 (2): พฤษภาคม-สิงหาคม 2559.
6. จิตรกร รามันพงษ, นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว และ ดรรชนี เอมพันธุ. 2559. การกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับดานนันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นทลานสน อุทยานแหงชาติภูสอยดาว. วารสาร
วนศาสตร 35 (2): 78-88.
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รองศาสตราจารย ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ

ผลงานวิจัย
1. ประวุธ เปรมปรีดิ์, รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ และ มาโนชญ ยินดี. 2556. การติดตามหลังการปลอย
เนื้อทราย ละมั่ง และกวางปา ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ. วารสารสัตวปาเมืองไทย 20(1): 124-141.
2. รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ, วรวิทย วัชชวัลคุ, มาโนชญ ยินดี และ กฤตภาส ขันทะธงสกุลดี. 2556.
การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปลอยคืนสูธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา. วารสาร
วนศาสตร 32(Supplementary issue): 20-30.
3. กองแสง ภูวินทรศักดิ์สกุล, รองลาภ สุขมาสรวง และ นริศ ภูมิภาคพันธ. 2557. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus
eldi) และเนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปลอยในเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา. วารสารวนศาสตร.
32(Spplementary issue): 20-30.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ

ผลงานวิจัย
1. นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ. 2557. การจัดลําดับความสําคัญของกลุมปาทางบกในประเทศไทยโดยใชดัชนีภูมิ
ภาพ. วารสารวนศาสตร 33(2): 61-76.
2. ประทีป ดวงแค, อิงอร ไชยเยศ และ นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ. 2557. แบบจําลองพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของ
วัวแดงในสภาพปจจุบันและภายใตการคาดการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย. วารสารสัตวปา
เมืองไทย 21 (1): 150-165.
3 .นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ, แสงสรรค ภูมิสถาน, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ เอกชัย พรมแสง. 2557. การ
ออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเสนทางเดินปาระยะไกลในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง.
วารสารวนศาสตร 33(2): 77-86
4. แสงสรรค ภูมิสถาน, นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ และ รวินันท โพธะ. 2558. การรับรูผลกระทบทางการทองเที่ยว
ของผูมาเยือนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขา
สังคมศาสตร 36(1): 47-59.
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 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิคม แหลมสัก

ผลงานวิจัย
1. ไตรรัตน เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร. 2558. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดใน
แผนชิ้นไมอัดดวยการเติมผงถานไมไผ. วารสารวนศาสตร 34(1): 87-100.
2. วรลักษณ จินดาเวช นิคม แหลมสัก พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร. 2558. การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัด
จันทบุรี. วารสารวนศาสตร 34(1): 112-121
3. Theapparat, Y., A. Chandumpai, W. Leelasuphakul, N. Larmsak and C. Ponglimanont. 2014.
Physicochemical Characteristics of Wood Vinegars from Carbonization of Leucaena
leucocephala, Azadirachta indica, Eucalyptus camaldulensis, Hevea brasiliensis and
Dendrocalamus asper. Kasetsart J. (Nat.) 48: 916-928.
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 อาจารยผูสอน
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

อาจารย ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน

ผลงานวิจัย
1. Nisa Leksungnoen Roger K. Kjelgren Richard C. Beeson, Jr Paul G. Johnson Grant E.Cardon
Austin Hawks. 2014. Salt tolerance of three tree species differing in native habitats and leaf
traits. Horticultural Science 49(9): 1194-1200.
2. Nisa Leksungnoen Suwimon Uthairatsamee Chakrit Na Takuathung. 2016. Germination test on
native salt tolerant seeds (Buchanania siamensis Miq.) collected from natural saline and nonsaline soil. Thai J.For. 35(1): 1-14.
3. Maratreenung, S., N. Leksungnoen, and S. Uthairatsamee. 2016. Evaluating inter-row light
intensity and root distribution of a Hevea brasiliensis (Kunth) Mull. Arg. plantation in Chiang Rai
province for selective planting of inter-row trees. Thai Journal of Forestry 35(3): 147 – 159.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประทีป ดวงแค

ผลงานวิจัย
1. ขวัญใจ คํามงคล, ยงยุทธ ไตรสุรัตน, ประทีป ดวงแค และ สราวุธ สังขแกว. 2556. การศึกษาโครงสรางสังคม
พืชปาบุงปาทาม ในลุมน้ํามูล. วารสารวนศาสตร 32(Supplementary issue): 97-109.
2. ยุวดี พลพิทักษ, วัฒนชัย ตาเสน, ประทีป ดวงแค และ ยอดชาย ชวยเงิน. 2557. อาหารของกบหวยขาปุมเทย
เลอร (Limnonectes taylori) บริเวณปาดิบเขาเขตสงวนชีวมณฑลหวยคอกมาจังหวัดเชียงใหม. วารสารสัตว
ปาเมืองไทย 21(1): 26-40.
3. ยอดชาย ชวยเงิน, ประทีป ดวงแค, ฉัตรพรรษ พงษเจริญ, จันทรทิพย ชวยเงิน และ Luxawan Horsin. 2557.
Opisthotropis spenceri SMITH, 1918 (Serpentes: Natricidae): The third and fourth specimens.
วารสารสัตวปาเมืองไทย 21(1): 1-14.
4. Lamthai Asanok, Dokrak Marod, Prateep Duengkae, Umpron Pranmongkol, Hiroko Kurokawa
Masahiro Aiba, Masatoshi Katabuchi and Tohru Nakashizuka. 2013. Relationships between
functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and
enrichment plantations in the uplands of northern Thailand. Forest Ecology and
Management. 296: 9–23.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร. ปสสี ประสมสินธ

ผลงานวิจัย
1. อเนตฐา อุยกิ้ม, ปสสี ประสมสินธ และ ขวัญชัย ดวงสถาพร. 2556. ความเพิ่มพูนรายปของไมสักหลังการสืบตอ
พันธุโดยการแตกหนอและการปลูกดวยเหงาของสวนปาแมเมาะ จังหวัดลําปาง. น. 83-84. ใน การประชุม
วิชาการวนศาสตรระดับชาติ “การปาไมเพื่อสังคม”, 6-8 มีนาคม 2556 คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
2. ธเนศ ไชยสุนทรกิตติ, ขวัญชัย ดวงสถาพร และ ปสสี ประสมสินธ. 2556. พลวัตของพืชพรรณในชวงเวลา10 ป
ในปาเต็งรัง เซคเตอรแมหวด ปาสาธิตงาว จังหวัดลําปาง. วารสารวนศาสตร 3(Supplementary issue): 152160.
3. สราวุฒิ ดุจเฉลิม, ขวัญชัย ดวงสถาพร และ ปสสี ประสมสินธ. 2557. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม เพื่อ
การสํารวจของปาในพื้นที่ปาชุมชนบานชองแคบสามัคคี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารการจัดการ
ปาไม 8(16): 1-20.
4. ภูรนิ ทร สิขรีไพศาล, ขวัญชัย ดวงสถาพร, Yenemurwon Omule, ปสสี ประสมสินธ และ พิชิต ลําใย. 2557
การเปรียบเทียบการวัดการเติบโตของตนไมดวยเทปวัดเสนผานศูนยกลาง และ Manual band dendrometer.
RMUTT Journal 4(2): 51 – 58.
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล อาจารย ดร. ปยพงษ ทองดีนอก
ผลงานวิจัย
1. วีนัส ตวนเครือ, ปยพงษ ทองดีนอก และนิพนธ ตั้งธรรม. 2556. ผลกระทบของละอองลอยในอากาศที่เกิดจาก
ไฟปา และการเผาซากพืชในพื้นที่เกษตรตอลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน. วารสารวนศาสตร 34 (1):
1-15.
2. Wangleuk S., S. Boonyawat, P. Tongdeenok and S. Diloksampan. 2013. Role of soil
temperature and moisture on soil respiration in a teak plantation and mixed deciduous forest
in Thailand. Journal of Tropical Forest Science (25): 339-349.
3. Podong C., P. Roongreang., K. Klaus, P. Pengthamkeerati and P. Thongdeenok 2013. Species
diversity and litter dynamics in secondary mixed deciduous forest, Thung Salaeng Lung
National Park,Northern, Thailand. Folia Forestalia Polonica, series A 55 (4): 196–204.
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

อาจารย ดร. พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร

ผลงานวิจัย
1. ไตรรัตน เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร. 2558. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดใน
แผนชิ้นไมอัดดวยการเติมผงถานไมไผ. วารสารวนศาสตร 34(1): 87-100.
2. วรลักษณ จินดาเวช นิคม แหลมสัก พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร. 2558. การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัด
จันทบุรี. วารสารวนศาสตร 34(1): 112-121.
3. Pornpun Siramon, Trairat Neimsuwan and Pongsak Hengniran. 2013. Tannin extraction from the bark
of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for environment-friendly wood adhesive
applications, 221-222 pp. In 39th Congress on Science and Technology of Thailand. 21-23 October
2013, Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Bangna, Bangkok, Thailand.
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชิต สมบูรณ

ผลงานวิจัย

1. Panthai, S., and Somboon, P. 2014. Examination of Separate and Mixed Refining Methods
on Softwood and Hardwood Pulps for Linerboard Production. Kasetsart Journal (Nat.
Sci.). 48(4): 1-10.
2. Somboon, P . 2014. Quality developments in pulp fibers using conventinal papermaking
laboratory beaters and an industrial pilot refiner. Kasetsart Journal (Nat.Sci.) 45(5): 883890.
3. Anukul, P., Khantayanuwong, S., and Somboon, P. 2015. Development of laboratory wet
creping method to evaluate and control pulp quality for tissue. TAPPI Journal. 14(5): 915.
4. Supattra Panthai, Tongchai Patchiyo, Pratuang Puthson and Phichit Somboon. 2016.
Analysis of cracking potential and micro-elongation of linerboard. Agr. Nat. Resour.
50(6):499-504.
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 อาจารยผูสอน
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ

ผลงานวิจัย
1. พยัตติพล ณรงคะชวนะ. 2559. การวิเคราะหเชิงพื้นที่และเวลาของถนนปาไมในสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช. น.
38-48. ใน การประชุมการปาไมแหงชาติ ประจําป 2559. 1-4 พฤษภาคม 2559 คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
2. Siriluk Prukpitikul, Payatipol Narangjavana, and Ruangrai Tokrisna. 2014. Spatial analysis for
coastal zone change related to land utilization. International Journal of Development and
Sustainability 3(8): 1629-1647.
3. Siriluk Prukpitikul, Payatipol Narangjavana, and Ruangrai Tokrisna. 2016. Assessment of the
Effects of Community Expansion and Land Use Transformation on a Coastal Area in Thailand.
International Journal of Environmental Science and Development. 7(7) 537-541.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

อาจารย ดร. พรเทพ เหมือนพงษ

ผลงานวิจัย
1. นิศรา จีนสุกแสง จงรัก วัชรินทรรัตน พรเทพ เหมือนพงษ และ สันต เกตุปราณีต. 2556. การทดลองพันธุไม
วงศยาง 8 ชนิด ในสถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวนศาสตร, 32(2): 14-24.
2. ชัชรินทร เปนบุญ และ พรเทพ เหมือนพงษ. 2558. ความสัมพันธระหวางการเติบโตและขนาดแกนของไมพะยูง
อายุ 26 ป ณ สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.น. 145-155. ใน การประชุมการปาไม ประจําป
พ.ศ. 2558, 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
3. นวพงษ เกื้อสกุล และ พรเทพ เหมือนพงษ. 2558. ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปและสมการเพื่อประเมินอัตราสวน
แกนของไมพะยูงในประเทศไทย.น. 150-154. ใน การประชุมวิชาการเครือขายวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศ
ไทย, 16-17 ธันวาคม 2558.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. พสุธา สุนทรหาว
ผลงานวิจัย
1. หงษพิจารณ บัวไข, พสุธา สุนทรหาว และ วุฒิพล หัวเมืองแกว. 2556. การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมแบบ
มีสว นรวมในโครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแกว. วารสารวนศาสตร (32)2: 36-47.
2. ภูวเรศ มณฑลเพชร, วีระภาส คุณรัตนสิริ และ พสุธา สุนทรหาว. 2556. การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกล
ในการประเมินมูลคาผลผลิตของตนจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร.
วารสารวนศาสตร 32(3): 33-41.
3. ณัฐพล จรัสรัตนวงศ, พสุธา สุนทรหาว และ วุฒิพล หัวเมืองแกว. 2556. ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรของปา
ชุมชนทาปาเปา ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน. วารสารวนศาสตร 32(Supplementary issue):
173-182.
4. เศรษฐสัณห มณฑลเพชร, พสุธา สุนทรหาว และ วุฒิพล หัวเมืองแกว. 2556. การประเมินมูลคาความเสียหาย
จากการทําลายปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร. 32(3): 22-32.
5. นันทาศิริ พิชาสมุทร, จงรัก วัชรินทรรัตน และ พสุธา สุนทรหาว. 2557. ผลผลิตและการวิเคราะหผลตอบแทน
ทางดานการเงินของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตัส อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวนศาสตร 33(1):
18-27.
6. เกษราภรณ อุนเกิด, พสุธา สุนทรหาว และ ลดาวัลย พวงจิตร. 2558. การประเมินมูลคาคารบอนที่กักเก็บในไม
ยืนตนของปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวนศาสตร 34(1): 29-38.
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 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน

ผลงานวิจัย
1. ฑิฐิ สอนสา, ยงยุทธ ไตรสุรัตน และ ประทีป ดวงแค. 2556. การกระจายของนกปากหางในประเทศไทย.
วารสารสัตวปาเมืองไทย 20(1): 56-70.
2. ขวัญใจ คํามงคล, ยงยุทธ ไตรสุรัตน, ประทีป ดวงแค และ สราวุธ สังขแกว. 2556. การศึกษาโครงสรางสังคม
พืชปาบุงปาทาม ในลุมน้ํามูล. วารสารวนศาสตร 32(Supplementary issue): 97-109.
3. Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, Suchat Kalyawongsa, Sapol Boonsermsuk and Kamol
Wisupakan. 2014. Predicting land-use and land-cover patterns driven by different scenarios in
the Emerald Triangle protected forests complex. Thai Journal of Forestry 33(3): 56-74.
4. Manithaphone Mahaxay, Wanchai Arunpraparut, Yongyut Trisurat and Nipon Tangtham. 2014.
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1. หงสฟา ใบบง, รัชนี โพธิแทน และ ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล. 2559. องคความรูทองถิ่นและการใชประโยชนพืช
สมุนไพรของชุมชนสูการฟนฟูปาไม. น. 64-74. ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 2559, 1-4 พฤษภาคม
2016, กรุงเทพมหานคร.
2. ธนูศร หวาดนอย, วิพักตร จินตนา, และ รัชนี โพธิแทน. 2559. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของเกษตรกรในการใชประโยชนที่ดินปาไม: กรณีศึกษาบานนาผาแดง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน
ประเทศสปป.ลาว. วารสารการจัดการปาไม 10(19): 39-50.
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indicus) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง. วารสารสัตวปาเมืองไทย. 22(1): 71-79.
2. รองลาภ สุขมาสรวง, กิติวรา ศิริภัทรนุกุล และสุชัย หรดี. 2558. การศึกษาความหลากชนิดและความมากมาย
ของสัตวปาในอุทยานแหงชาติเฉลิมมรัตนโกสินทรโดยกลองดักถายภาพ. วารสารสัตวปาเมืองไทย. 22(1): 91100.
3. รองลาภ สุขมาสรวง และ ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร. 2558. ชนิดเหยื่อและการใชพื้นที่อาศัยของหมาใน (Cuon
alpinus) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ. วารสารสัตวปาเมืองไทย 22(1): 101-110.
4. รองลาภ สุขมาสรวง และ นรเศรษฐ เขียวศรี. 2558. ประชากร และการใชพื้นที่อาศัยของควายปา (Bubalus
bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสัตวปาเมืองไทย
22(1): 111-118.
5. รองลาภ สุขมาสรวง และ ณัฐธิดา สิทธิรัตน. 2558. นิเวศวิทยาของกวางปา (Cervus unicolor Kerr, 1792)
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารสัตวปาเมืองไทย 22(1): 119-126.
6. รองลาภ สุขมาสรวง และ กิติวรา ศิริภัทรนุกุล. 2558. ความหลากชนิด ความมากมาย และการใชถิ่นที่อาศัย
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตวปาเมืองไทย
22(1): 127-140.
7. กองแสง ภูวินทรศักดิ์สกุล, รองลาภ สุขมาสรวง, และนริศ ภูมิภาคพันธ. 2558. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus
eldi) และเนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปลอยในเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา. วารสารสัตวปา
เมืองไทย 21(137): 12.
8. สุรมงคล ศิริพล, ยงยุทธ ไตรสุรัตน และรองลาภ สุขมาสรวง. 2558. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินตอถิ่นที่อยูอาศัยของชางปา ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารสัตว
ปาเมืองไทย 21(1): 138-149.
9. รองลาภ สุขมาสรวง และ ยุวลักษณ ชนะชัย. 2559. ความหลากชนิดและความมากมายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ขนาดเล็ก ในปาเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารสัตวปาเมืองไทย.
23(1): 1-10.
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1. จุฬาลักษณ ขวัญเจริญศรี, กิตติ เอกอําพน และ รุงเรือง พูลศิริ. 2556. การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บ
คารบอนในสบูดํา. วารสารวนศาสตร 32 (3): 1-11.
2. อิทธิพงศ วรรณลังกา, รุงเรือง พูลศิริ และ ลดาวัลย พวงจิตร. 2558. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ 4
ชนิดที่มีอายุลําตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. วารสารวนศาสตร 34(1): 65-75.
3. มานะ หนูแกว, รุงเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์ และ พัฒนา ชมพูวิเศษ. 2558. ผลผลิตและปริมาณ
สารอาหารของยูคาลิปตัสสายตนตางๆ อายุ 5 ป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารวนศาสตร 34(2):
11-21.
4. Podong, C. and R. Poolsiri. 2013. Forest structure and species diversity of secondary forest
after cultivation in relation to various sources at lower northern Thailand. Proceedings of the
International Academy of Ecology and Environmental Sciences 3(3): 208-218.
5. Podong, C., and R. Poolsiri. 2013. Above ground biomass and litter productivity in relation
with carbon and nitrogen content in various landuse small watershed, lower northern
Thailand. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) 3(8): 121-132.
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1. อิทธิพงศ วรรณลังกา, รุงเรือง พูลศิริ และ ลดาวัลย พวงจิตร. 2558. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ 4
ชนิดที่มีอายุลําตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. วารสารวนศาสตร 34(1): 65-75.
2. เกษราภรณ อุนเกิด, พสุธา สุนทรหาว และ ลดาวัลย พวงจิตร. 2558. การประเมินมูลคาคารบอนที่กักเก็บใน
ไมยืนตนของปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวนศาสตร 31(3): 15-34.
3. Ishida, A., T. Nakano, M. Adachi, K. Yoshimura, N. Osada, P. Ladpala, S. Diloksumpun, L.
Puangchit and J. Yoshimura. 2013. Effective use of high CO₂ efflux at the soil surface in a
tropical understory plant. Scientific Reports 5: 8911. (doi:10.1038/spep08991).
4. Ishida, A., J.Y. Yamazaki, H. Harayama, K. Yazaki, P. Ladpala, T. Nakano, M. Adachi, K. Yoshimura,
S. Panuthai, D. Staporn, T. Maeda, E. Maruta, S. Diloksumpun and L. Puangchit. 2014.
Photoprotection of evergreen and drought-deciduous treeleaves to overcome the dry season
in monsoonal tropicaldry forests in Thailand. Tree Physiology 34: 15–28.
5. Ounban, W., L. Puangchit and S. Diloksumpun. 2016. Development of general biomass
allometric equations for Tectona grandis Linn.f. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
plantations in Thailand. Agriculture and Natural Resources 50(1): 48-53.
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เมืองไทย 21(1): 26-40.
2. วราภรณ จันทบูรณ, วัฒนชัย ตาเสน, สุธีร ดวงใจ และ ยุทธนา ทองบุญเอื้อ. 2559. ชีววิทยาการผสมเกสรของ
แคสันติสุข. วารสารวนศาสตร 35(2): 21-31.
3. Wisut Sittichaya, Narit Thaochan and Wattanachai Tasen. 2013. Powderpost beetle
communities (Coleoptera: Bostrichidae) in durian-based agricultural areas in southern Thailand.
Agriculture and Natural Resources. 47(3): 374-386.
4. Sasitorn Hasin, Mizue Ohashi, Akinori Yamada, Yoshiaki Hashimoto, Wattanachai Tasen,
Tomonori Kume and Seiki Yamane. 2014. CO2 efflux from subterranean nests of ant
communities in a seasonal tropical forest, Thailand. Ecology and Evolution 4(20): 3929-3939.
5. Wattanachai Tasen, Weeyawat Jaitrong, Wisut Sittichaya and Kazuo Ogata. 2014. Relationships
among insect pollinators, micro-environmental factors and fruit settings of teak (Tectona
grandis L.F.) in seed orchards in Thailand. Thai J.For. 33(3): 96-108.
6. Shingo Hosoishi, Wattanachai Tasen, Sang-Hyun Park, Anh Le Ngoc, Yuzuru Kuboki and Kazuo
Ogata. 2015. Annual fire resilience of ground-dwelling ant communities in Hiraodai Karst
Plateau grassland in Japan. Entomological Science 18(2): 254–261.
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ประเทศไทย. วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 17: 384-398.
2. Sutep Junkhiaw, Nipon Tangtham, Chanchai Yarwudhi, Wanchai Arunpraparat and Anond
Snidvongs. 2013. Decision support system for a flash flood and landslide warning system in an
upper watershed: A case study at Mae Wang watershed, Chiang Mai province. Thai J.For. 32(1):
35-50
3. Manithaphone Mahaxay, Wanchai Arunpraparut, Yongyut Trisurat and Nipon Tangtham. 2014.
MODIS: An alternative for updating land use and land cover in large river basin. Thai J.For.
33(3): 34-47.
4. Manithaphone Mahaxay, Wanchai Arunpraparut, Yongyut Trisurat and Nipon Tangtham.2014.
Calibration of Hydrological Streamflow Modeling Using MODIS. Journal of Geological
Resource and Engineering 3(1): 49-55.
5. Treeranut Srisunont, Sittichai Tantanasarit and Wanchai Arunpraparut. 2015. Effect of land use
on water quality: A case study in Trang Watershed. Thai J.For. 34 (3): 29-43.
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ปาชายเลน บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน จังหวัดระนอง. น. 280-291. ใน การประชุมการปา
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2. ระวิวรรณ โชติพันธ, วาทินี สวนผกา และ ฐาปนา อินริสพงศ. 2558. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะชําที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตตนตอยางพารา. น. 271-278. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
3. วาทินี สวนผกา, กิตติศักดิ์ จินดาวงศ, บุญวงศ ไทยอุตสาห, วริษา โพธิบุตร, สมาน ณ ลําปาง, ขจร สุริยะ และ
ปราโมทย สุขสถิตย. 2558. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิและปาปลูกโตเร็วไมตา งถิ่น บริเวณสถานี
เกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ
เครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย: องคความรูดานนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน. น. 111115.
4. วาทินี สวนผกา, นันทวุฒิ สุนทรวิทย และวระวุฒิ ศรีปญญา. 2558. การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ของไมเสม็ดขาวในสวนปาทากุม โนโบรุ อุเมดะ จังหวัดตราด. วารสารวนศาสตร 34 (1): 57-64 (2558).
5. วาทินี สวนผกา. 2558. การเติบโตและผลผลิตของไมพะยูงที่ปลูกแบบเชิงเดียวและเชิงผสม ในสวนปาทากุม
โนโบรุอุเมดะ จังหวัดตราด. น. 138-144. ใน ผลงานวิชาการปาไม การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2558.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
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ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิจักขณ ฉิมโฉม

ผลงานวิจัย
1. ยิ่งบุญ จงสมชัย, วิจักขณ ฉิมโฉม, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ และ นันทชัย พงษพัฒนานุรักษ. 2556. ชนิดอาหารของ
หมีควาย (Ursus thibetanus) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง โดยการวิเคราะหกองมูล. วารสารสัตวปา
เมืองไทย 20(1): 38-5.
2. Yongyut Trisurat, Vijak Chimchome, Anak Pattanavibool and Sitthichai Jinamoy. 2013. An
assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand. Oryx
47(3): 441-450.
3. Daphawan Khamcha, Tommaso Savini, David A. Westcott, Adam McKeownWarren, Y.
Brockelman, Vijak Chimchome and George A. Gale. 2014. Behavioral and Social Structure
Effects on Seed Dispersal Curves of a Forest-Interior Bulbul (Pycnonotidae) in a Tropical
Evergreen Forest. Biotropica 46(3): 294-301.
4. Achara Simcharoen, Tommaso Savini, George A., Gale Erin Roche, Vijak Chimchome and
James L.D. Smith. 2014. Ecological factors that infl uence sambar (Rusa unicolor) distribution
and abundance in western Thailand: implications for tiger conservation. RAFFLES BULLETIN
OF ZOOLOGY 62: 100–106.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิชาญ เอียดทอง

ผลงานวิจัย
1. กรองทอง ใจแกวแดง, วิชาญ เอียดทอง และ สุรินทร ปยะโชคณากุล. 2557. การวิเคราะหความผันแปรทาง
พันธุกรรมของตนรักแกนมอในประเทศไทยโดยใชเครื่องหมาย Start Codon Targeted (SCoT) . วารสารวน
ศาสตร 33(2): 19-27.
2. วิชาญ เอียดทอง, อรพรรณ จันทรแกว, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ และ กุศล ตั้งใจพิทักษ. 2557. บันทึกถึงความผัน
แปรสีและลวดลายแกนไมพะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารการจัดการปาไม 8(15):
23-36.
3. วิชาญ เอียดทอง. 2557. ความใกลชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพทางการอนุรักษของพรรณไมสกุลยางนาใน
ประเทศไทย. วารสารการจัดการปาไม 8(15): 82-95.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร. วิพักตร จินตนา

ผลงานวิจัย
1. วิพักตร จินตนา. 2556. การใชไมและผลผลิตไมปาชายเลนบานสามชองใต จังหวัดพังงา. วารสารการจัดการปา
ไม. 7(14): 1-11.
2. วรรณพร แปนนวล, กาญจนเขจร ชูชีพ และ วิพักตร จินตนา. 2558. การประเมินการกักเก็บคารบอนเหนือ
พื้นดินในปาพรุควนเคร็ง หลังจากเกิดไฟปาอยางรุนแรง เมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม.
วารสารวนศาสตร 34(1): 16-18 .
3. หิรัญ หิรัญรัตนพงศ, วิพักตร จินตนา และ โสภิณ ทองปาน. 2558. รูปแบบการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กันชนอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร
46(2): 189-199.
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผลงานวิจัย
1. ภูวเรศ มณฑลเพชร, วีระภาส คุณรัตนสิริ และ พสุธา สุนทรหาว. 2556. การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกล
ในการประเมิน มูลคาผลผลิตของตนจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร.
วารสารวนศาสตร 32(3): 33-41.
2. ตวงรัตน คลายเดช และ วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2556. การใชดัชนีพืชพรรณจากขอมูลดาวเทียมไทยโชต
สําหรับการจําแนกชนิดปาในอุทยานแหงชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารการจัดการปาไม 7(13):
70-71.
3. คําเพ็ชร พรหมภูมี, วีระภาส คุณรัตนสิริ และ สันติ สุขสอาด. 2557. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบกลุมปรับ
ในการประเมินของปา ณ ปาสาธิต และ ตนแบบของคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว. วารสารวนศาสตร
33(1): 36-46.
4. วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2557. จําแนกพื้นที่ปาจากระยะไกล. วารสารสมาคมศิษยเกาวนศาสตร 11(1): 12-18.
5. วีระภาส คุณรัตนสิริ และ วันชัย อรุณประภารัตน. 2559. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพื่อจําแนกชนิดปาไมของ
ประเทศไทย. วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 17: 384-398.

139

มคอ. 2
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สคาร ทีจันทึก

ผลงานวิจัย
1. เจษฎา วงคพรหม, สมพร แมลิ่ม, สคาร ทีจันทึก และ มณฑาทิพย โสมมีชัย. 2556. ผลของการตัดขยายระยะ
ตอการเติบโตและผลผลิตของไมกระถินเทพาที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมืองแรราง สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา. วารสาร
วนศาสตร 32(Supplymentary Issue): 142-151.
2. สคาร ทีจันทึก และ รัชนู เกิดเชิดชู. 2557. การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไมปาในพื้นที่โครงการปลูก
ฟนฟูที่ดําเนินการโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). น. 286-294. ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 7 กุมภาพันธ 2557. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
3. กรรณิการ บุญมั่น, จงรัก วัชรินทรรัตน, สคาร ทีจันทึก และ ชัชชัย ตันตสิรินทร. 2558. ลักษณะโครงสรางและ
คุณสมบัติดินบางประการของระบบวนเกษตรแบบปายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ ประเทศไทย, น.
180-188. ใน การประชุมการปาไม ประจําป 2558, 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมนิมิตร พุกงาม
งานแตงเรียบเรียง
สมนิมิตร พุกงาม. 2558. การสํารวจอุตุ-อุทกวิทยาปาไม, น. 177-192. ใน ดวงใจ ศุขเฉลิม, สันติ สุขสอาด และ ยง
ยุทธ ไตรสุรัตน, บรรณาธิการ. คูมือการศึกษาปาไมไทย. กองทุนจัดพิมพตําราปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
ผลงานวิจัย
1. นารี อินทรวิเชียร และ สมนิมิตร พุกงาม. 2556. ผลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอขนาดและ
ความถี่การเกิดน้ําหลากในลุมน้ําชี. น. 1886-1908. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
2. พิสิฎฐ กิมยงค, สามัคคี บุณยะวัฒน และสมนิมิตร พุกงาม. 2556. การเปรียบเทียบการประมาณคาสูญเสียดิน
โดยแบบจําลอง USLE, MMF และ RMMF บริเวณพื้นที่ลุมน้ําชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ. วารสารวน
ศาสตร 32 (2): 89-100.
3. แคทรียา แสนคํา, สมนิมิตร พุกงาม และ ปยพงษ ทองดีนอก. 2558. ดัชนีพลังชะลางของฝนในสมการสูญเสีย
ดินสากลตามภาคภูมิอากาศของประเทศไทย. น. 4-11. ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 2558. วันที่
22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
4. นฤดล โพธิ์เวียง, สมนิมิตร พุกงาม และปยพงษ ทองดีนอก. 2558. การประเมินคาดัชนีพลังชะลางพังทลาย
ของฝนในประเทศไทย. น. 24-31. ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 2558. วันที่ 22-26 เมษายน
2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
5. Sudjarit, W., S. Pukngam and N. Tangtham. 2015. Application of SWAT model for assessing
effect on main function of watershed ecosystem in headwater, Thailand. International
Academy of Ecology and Environmental Sciences 5 (2): 57-69.
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 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

อาจารย ดร. สมพร แมล่มิ

ผลงานวิจัย
1. เจษฎา วงคพรหม, สมพร แมลิ่ม, สคาร ทีจันทึก และ มณฑาทิพย โสมมีชัย. 2556. ผลของการตัดขยายระยะ
ตอการเติบโตและผลผลิตของไมกระถินเทพที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมืองแรราง สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา. วารสารวน
ศาสตร, 32(32): 142-150
2. สมพร แมลิ่ม, ณาศิส จันทา และวาทินี สวนผกา. 2556. การเติบโตและลักษณะรูปทรงของยูคาลิปตัส ยูโรฟล
ลา อายุ 9 ป ในแปลงทดสอบลูกหลานที่สวนปาลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา. น.121-131. ใน การสัมมนา
วนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 "วนวัฒนวิทยา" การฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริฝาวิกฤตสิ่งแวดลอม, 21 - 22
มิถุนายน 2556, จตุจักร กรุงเทพมหานคร.
3. ณัฐวัฒน คลังทรัพย, พิชิต ลําใย, สมพร แมลิ่ม, กิตติศักดิ์ จินดาวงศ และกอบศักดิ์ วันธงไชย. 2559. การศึกษา
ชนิดไมและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน.น. 201-206. ใน การประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559, 7 กันยายน 2559, เชียงใหม.
4. สุวิมล อุทัยรัศมี, ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล, สมพร แมลิ่ม และชาคริต ณ ตะกั่วทุง. 2559. การคัดเลือกแมไม
เทพทาโรในจังหวัดพังงา. วารสารวนศาสตร. 35(2): 41-53.
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร. สมหวัง ขันตยานุวงค

งานแตงเรียบเรียง
สมหวัง ขันตยานุวงศ และ บัวผัน พวงศิลป. 2558. รายงานการสอบทวนงานวิจัยโครงการการศึกษาเยื่อไมไทย
เพื่อ การผลิตกระดาษธนบัตร (A Study on Flora of Thailand for Pulp and Banknote Paper
Production). สายออกบัตรธนาคาร, ธนาคารแหงประเทศไทย, นครปฐม.
ผลงานวิจัย
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1. เอกชัย พรหมแสง, นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ, แสงสรรค ภูมิสถาน และฉัตรชัย เงินแสงสรวย. 2557. การ
ออกแบบโปรแกรมการสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเสนทางเดินปาระยะไกลในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง.
วารสารวนศาสตร 33 (2): 77-87.
2. ศิวทัญู พวงทองแค, แสงสรรค ภูมิสถาน, นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ และ พรมนัส โรจนสิทธิกุล. 2558. ชนิด
และจํานวนชิ้นขยะในบริเวณหาดโละดาลัม เกาะพีพีดอน. วารสารวนศาสตร. 34(2): 103-111.
3. Phumsathan, S. 2013. Environmental value orientation and environmental impact perception
of visitors to Khao Yai National Park. Kasetsart Journal (Social Sciences) 34(3): 534-542.
4. Potha, R. and Phumsathan, S. 2015. Tourism impact perception of visitors to Thai Samakkee
Subdistrict, Nakorn Ratchasima Province. Kasetsart Journal (Social Sciences) 36 (1): 47-59.
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คุณสมบัติดินบางประการของระบบวนเกษตรแบบปายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ ประเทศไทย, น.
180-188. ใน การประชุมการปาไม ประจําป 2558, 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
2. Chatchai Tantasirina, Masahiko Nagaia, Taravudh Tipdechoa and Nitin K. Tripathi. 2015.
Reducing hillslope size in digital elevation models at various scales and the effects on slope
gradient estimation. Geocarto International. 31(2): 140–157.
3. Katsunori Tanaka, Chatchai Tantasirin, Decha Wiwatwittaya, Nobuaki Tanaka, Takahashi
Hiroshi G., Natsuko Yoshifuji, Yasunori Igarashi, Takanori Sato and Masakazu Suzuki. 2015. Earlier
Leaf Flush Associated with Increased Teak Defoliation. Forest Science 61(6): 1009-1020.
4. Alan D Ziegler, Shawn G Benner, Melvin L Kunkel, Valerie XH Phang, Massimo Lupascu and
Chatchai Tantasirin. 2016. Particulate carbon and nitrogen dynamics in a headwater
catchment in Northern Thailand: hysteresis, high yields, and hot spots. Hydrological Processes
30(19): 3339-3360.
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ยงยุทธ ไตรสุรัตน, เครือวัลย รังสิพานิช, ดํารงค ศรีพระราม และ ปยวัตน ดิลกสัมพันธ. 2556. การวิเคราะห
ความหนาแนนของเรือนยอดปาไมโดยใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม. วารสารวน
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สูญเสียดินจากพื้นที่ใชประโยชนที่ดินรูปแบบตาง ๆ : กรณีศึกษา ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
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3. ณัฐนรี สาระพิมพ, สุภัทรา ถึกสถิตย, สมนิมิตร พุกงาม และ ยุทธพงษ คีรีมังคละ. 2559. สมบัติบางประการ
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Earth Sci 75(9): 793.
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2-3 pp. In Sustainable Supply Chains for the Timber Economy of the Future conference,
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