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แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
----------------------1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554
2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่……… เมื่อวันที่ ………… เดือน ………………พ.ศ. …………………….
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2559 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4.2 เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
4.3 เพื่อใหสอดคลองกับผลการวิจัยสถาบัน โดยมีประเด็นในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางของ
หลักสูตร ปรับจํานวนหนวยกิตและเพิ่มความเขมขนในเรื่องเทคนิคการวิจัยขั้นสูงโดยเฉพาะเรื่องการวาง
แผนการวิจัยและการวิเคราะหผล สมควรใหมีการพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มการศึกษาดูงานและทักษะ
การทํางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อใหมีเนื้อหาครอบคลุมและเพิ่ม
ศักยภาพในการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนตน
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไมนอยกวา 38 หนวยกิตเปนไมนอยกวา
36 หนวยกิต
5.2 เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเอกบังคับจาก 8 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต
5.3 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอกเลือกจาก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต เปน ไมนอยกวา 13
หนวยกิต
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5.4 ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 วิชา ดังนี้
01309511 การปาไมเขตรอน
(Tropical Forestry)

3(3–0-6)

01309591 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน
(Research Techniques in Tropical Forestry)

3(3–0-6)

5.5 เปดรายวิชาใหม จํานวน 1 วิชา ดังนี้
01309592 สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตรเขตรอน
(Statistics for Tropical Forestry Research)

3(3–0-6)

5.6 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
01309597 สัมมนา
1,1
- วิชาเอกบังคับ
8 หนวยกิต
01309511 การปาไมเขตรอน
4(4-0-8)
01309591 เทคนิคการวิจัยทาง
4(4-0-8)
วนศาสตรเขตรอน

- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาไดทั้งในสาขาวิชา
วนศาสตรเขตรอน และ/หรือนอกสาขาวิชา โดย
รายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน มีดังนี้

01309512 การใชประโยชน
ทรัพยากรปาไมเขต
รอน
01309513 การจัดการทรัพยากร
ปาไมเขตรอน
01309521 หลักการใชที่ดินในปา
เขตรอน
01309561 วนวัฒนวิทยาปาเขต
รอน

3(3-0-6)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
01309597 สัมมนา
1,1
- วิชาเอกบังคับ
9 หนวยกิต
01309511 การปาไมเขตรอน
3(3-0-6)
01309591 เทคนิคการวิจัยทาง
3(3-0-6)
วนศาสตรเขตรอน
01309592 สถิติเพื่อการวิจยั
3(3–0-6)
วนศาสตรเขตรอน
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 13 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาไดทั้งใน
สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน และ/หรือรายวิชา
นอกสาขาวิชารหัส 500 ที่เปดสอนโดยคณะ
วนศาสตร โดยรายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตรเขต
รอน มีดังนี้
01309512 การใชประโยชน
3(3-0-6)
ทรัพยากรปาไมเขต
รอน
01309513 การจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
ปาไมเขตรอน
01309521 หลักการใชที่ดินในปา 3(3-0-6)
เขตรอน
01309561 วนวัฒนวิทยาปาเขต
3(3-0-6)
รอน
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สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
ลดหนวยกิต
ลดหนวยกิต

- เพิ่มหนวยกิต
- ปรับปรุงรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชา
- เปดรายวิชาใหม
- ลดหนวยกิต

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554
01309596 เรื่องเฉพาะทาง
3(3-0-6)
วนศาสตรเขตรอน
01309598 ปญหาพิเศษ
1-3
หรือใหเลือกเรียนรายวิชารหัส 500 ในสาขาวิชา
ดังตอไปนี้
- สาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม
- สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและ
กระดาษ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
- สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการ
ทองเที่ยว
- สาขาวิชาวนศาสตรชุมชน
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
01309599 วิทยานิพนธ
1-12

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559
01309596 เรื่องเฉพาะทาง
3(3-0-6)
วนศาสตรเขตรอน
01309598 ปญหาพิเศษ
1-3

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง

ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
01309599 วิทยานิพนธ
1-12

6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
1) วิชาเอก
ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต ไมนอยกวา 26 หนวยกิต ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
8 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 16 หนวยกิต ไมนอยกวา 13 หนวยกิต
2) วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 38 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25440021100607
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตรเขตรอน)
ชื่อยอ
วท.ม. (วนศาสตรเขตรอน)
ชื่อเต็ม
Master of Science (Tropical Forestry)
ชื่อยอ
M.S. (Tropical Forestry)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
5.2. ภาษาที่ใช ภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา รับนิสิตไทยและตางชาติ
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
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- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตรเขตรอน
(หลักสูตรนานาชาติ)
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2544
- ปรับปรุงครั้งสุดทาย เมื่อปการศึกษา 2554
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้ง
ที่ ....................... เมื่อวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- อาจารยสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและตางประเทศ ในสาขาวนศาสตร หรือในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ไดแก การจัดการลุมน้ํา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาปาไม
การจัดการปาไม วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ วิศวกรรมปาไม วนศาสตรชุมชน เปนตน
- นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม หรือตําแหนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
วนศาสตรของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ ทั้งในและตางประเทศ
- ประกอบธุรกิจสวนตัว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
3 2508 00087 19 7

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
D.Sc. (Agriculture
and Forestry)
2. นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร)
3 1012 01683 68 1
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Forest
Sciences)
3. นายรุงเรือง พูลศิริ
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร)
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ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
University of Helsinki,
Finland, 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
Colorado State University,
USA, 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537

มคอ. 2
3 2001 01212 38 3

วท.ม. (วนศาสตร)
Dr.nat.techn.
(Forest Soils)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
University of Natural
Resources and Life Sciences,
Austria, 2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งที่วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตอื่นๆ ศูนยวิจัยและฝกอบรมปาไมของ
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานอื่นที่อยูในกลุมความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
และมุงเนนการรวมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และการพัฒนาประเทศในฐานะ
ประชาคมอาเซียนเปนประเด็นสําคัญที่ทุกภาคสวนของประเทศไทย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตอง
ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในทางกลับกันการพัฒนาเพื่อมุงเนนความเปนอยูที่ดีของ
ประชากรที่มีเศรษฐกิจเปนฐาน และความเปนธรรมในการเขาถึงการใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขต
รอนของทุกภาคสวน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําให
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมโดยรวม พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นบนฐานของการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ไมคํานึงถึงผลกระทบและขาดจิตสํานึกตอการดูและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเขตรอน
ของโลก ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและวัฒนธรรม ทําใหผลกระทบนั้นกลับคืนเปนผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและความถดถอยของการพัฒนาชีวิต สังคม วัฒนธรรมและความเปนอยูของประชากรใน
ภูมิภาคอาเซียนและของโลก ดังนั้นการเรียนรูและปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพื่อทําใหทุกคนได
เรียนรูและเขาใจรวมกันในความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูความเขาใจและรวมมือ
รวมใจในการจัดการทรัพยากรปาไมในเขตรอนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรูและทําความเขาใจในธรรมชาติปาไมในเขตรอนในเชิงระบบนิเวศเปนฐาน เปน
เรื่องที่สําคัญที่สถาบันในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะศาสตรทางดานปาไมตองใหความสนใจและชี้นํา
สังคมเปนอยางยิ่ง การพัฒนาหลักสูตรวนศาสตรเขตรอนที่เปนหลักสูตรนานาชาตินั้น เปนภารกิจที่
สําคัญของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปนสถาบันในการใหความรูความเขาใจ ดาน
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม สามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อ
แกปญหาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทั้งระดับอาเซียนและระดับนานาชาติในเขตรอนบนพื้นฐาน
ของศาสตรดานปาไมในเขตรอน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะวนศาสตร ที่มุงเนนการพัฒนา
ความรูทางดานวนศาสตรและสิ่งแวดลอมใหครบถวนสมบูรณและเปนหลักที่นานาชาติยอมรับและ
เหมาะสมกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ดวยการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถใน
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การศึกษาคนควาวิจัยทางดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในเขตรอน ตลอดจนการ
จัดการและใชประโยชนอยางยั่งยืนและถึงพรอมดวยความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อรับใชประเทศชาติและสังคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13. 2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดวยตําแหนงของประเทศไทยที่ตั้งอยูในเขตรอน มีพื้นที่ประกอบดวยสวนที่เปนภาคพื้นทวีป
(continental) และคาบสมุทร (peninsular) ทําใหพื้นที่ปาไมประกอบไปดวยปาหลากชนิด ทั้ง
ประเภทผลัดใบและไมผลัดใบ ซึ่งเปนเอกลักษณที่แตกตางจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความสําคัญตอการศึกษา คนควาวิจัยเปนอยางมาก
แตปจจุบันพื้นที่ปาไมในเขตรอนถูกบุกรุกทําลายในรูปแบบตางๆ อยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอโลก
หลายดาน เพื่อแสวงหาหนทางที่จะดํารงไวซึ่งพื้นที่ปาไมในเขตรอน จึงควรไดมีการศึกษาวิจัยอยาง
จริงจังในทุกๆ ดาน เพื่อใหไดผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปาไมเขตรอนที่ควรเผยแพร ตลอดจนเพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน ดังนั้นคณะวนศาสตรซึ่งไดเปดสอนทางดานปาไม
มาแลวกวา 80 ป สามารถผลิตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกไปรับ
ใชประเทศอยางกวางขวางทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะวนศาสตรยังไดใหบริการ
วิชาการแกสังคมในทุกระดับ รวมถึงมีโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีชาว
ตางประเทศไดแสดงความจํานงที่จะมาศึกษาตอที่คณะวนศาสตรเสมอมา จึงเปนที่มาของการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวนศาสตรเขตรอน ขึ้น
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ตามนโยบายการปาไมของชาติไดตั้งเปาหมายไวใหมีพื้นที่ปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของปาไมในการอํานวยประโยชนทั้งทางตรงทางออมตอเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติในภาพรวมใหสูงขึ้น แตสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันพื้นที่ปาของประเทศกลับลดลง
ทุกขณะ การที่จะสามารถฟนฟูทรัพยากรปาไมใหกลับคืนสูสภาพที่อุดมสมบูรณ และมีพื้นที่ครบตาม
เปาหมาย จําเปนตองอาศัยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู
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ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในสาขาตางๆ ดานวนศาสตร เชน นิเวศวิทยาปาไม การจัดการ
ทรัพยากรปาไม วนวัฒนวิทยา การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม การจัดการสัตวปา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิศวกรรมปาไม และวนศาสตรชุมชน เพื่อเขามาชวยแกปญหา
และพัฒนาการปาไมใหรุดหนาตอไป ปจจุบันจํานวนผูมีคุณวุฒิในสาขาตางๆ ดานวนศาสตรยังมีอยู
อยางจํากัด คณะวนศาสตรไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองผลิตผูที่มีความรูและคุณวุฒิชั้นสูงใน
สาขาวิชาวนศาสตร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน และมีความรู
ความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพโดย
สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และภูมิภาคในเขตรอนโดยเฉพาะในกลุม
ประเทศประชาคมอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาและวิจัย และพัฒนาวิชาการดานวนศาสตรเขตรอน
สมัยใหม โดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัย
3) เพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่
ตองการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณทางดานการปาไมเขตรอนใน
ระดับสูง
4) เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานวนศาสตรเขตรอนและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับบุคลากรในความเปนมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คณะวนศาสตร มีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงองคประกอบสวนตางๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ในชวง 5 ปนับตั้งแตเปดทําการสอน
ดังนี้
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
1. เพิ่มขีดความสามารถและ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวน
ศาสตรเขตรอน

กลยุทธ
1. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหมี
คุณสมบัติที่ถึงพรอมตอการ
ผลิตมหาบัณฑิตที่พึงประสงคที่
พรอมดวยทักษะดานความรู
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง
ปญญา ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ความรับผิดชอบและ
ทักษะในการวิเคราะหและ
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1.
2.
3.

4.

หลักฐาน/ตัวบงชี้
จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอน
รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มตี ําแหนงทางวิชาการ
รอยละของผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรที่ตีพมิ พ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

มคอ. 2
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
สื่อสาร
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน
ใหมีมาตรฐานสากล
3. จัดหาปจจัยเกื้อหนุนให
เพียงพอตอการผลิตมหาบัณฑิต
4. พัฒนาและสงเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
และสอดคลองกับการผลิต
มหาบัณฑิตที่พึงประสงค

2. แผนพัฒนาทักษะดานการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนรูและการปฏิบตั ิ
วิชาชีพ

1. จัดใหมีการเรียนการสอนที่เนน
การคนควาตําราหรือ
แหลงขอมูลภาษาอังกฤษและ
การเขียนบทความภาษาอังกฤษ
2. สนับสนุนใหนสิ ิตไปนําเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ
ประชุมนานาชาติ

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
3. แผนพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม

4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ

1. สงเสริมใหนิสติ เปนนักวิจัยทีม่ ี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
จรรยาบรรณที่ดีของนักวิจัยมือ
อาชีพผานกระบวนการเรียน
การสอน การฟงบรรยายจาก
นักวิจัยผูมีประสบการณ และ
นําสูการปฏิบัติจริงใน
กระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ
และการตีพิมพผลงานวิจัย
1. คนควาวิจัยและพัฒนาองค
ความรู เพื่อฟนฟูทรัพยากรปา
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1.

หลักฐาน/ตัวบงชี้
เปนสําคัญ
มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําหลักสูตรทําการ
วิจัยเพื่อตอยอดองคความรูและ
พัฒนาการเรียนการสอน
มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
รอยละของผลงานวิจัยอันเปน
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญา
โทที่ตีพิมพเผยแพร ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
นิสิตมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ตามความตองการของบัณฑิต
วิทยาลัยผานตามเกณฑที่กําหนด
มีรายวิชาที่มีการมอบหมายงาน
ใหนิสิตคนควาและ/หรือทํา
รายงานภาษาอังกฤษ
แหลงสนับสนุนทุนในการ
นําเสนอผลงานวิชาการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารประชาสัมพันธใหนิสิต
เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธที่ไม
ซ้ําซอน และ/หรือลอกเลียนแบบ
จากงานวิจัยอื่นๆ

1. จํานวนโครงการวิจยั และพัฒนา
วิชาการ

มคอ. 2
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง

5. การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูและ
เทคโนโลยีในดานวน
ศาสตรเขตรอน

กลยุทธ
ไมในเขตรอน
2. สงเสริมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
การวิจัยของอาจารยประจํา
และนิสติ
1. ผลิตงานวิจยั ที่สรางองคความรู
ใหมที่มีศักยภาพหรือองค
ความรูที่เปนเอกลักษณเพื่อ
พัฒนาความเขมแข็งทางดาน
วิชาการ
2. ประชาสัมพันธเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยทีส่ รางขึ้น
โดยสาขา ใหแพรหลายในมุม
กวางและลึก รวมทั้งสราง
บทบาทในการเปนผูนําและการ
เขาไปมีสวนรวมในงานวิชาการ
ดานตางๆ ของสังคมและ
ประเทศ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
2. จํานวนรายวิชา/กิจกรรม/
โครงการที่มีการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. จํานวนงานวิจัยทางดานวน
ศาสตรเขตรอน
2. จํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทตี่ ีพิมพ เผยแพร
และ/หรือ นําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
3. จํานวนอาจารยประจํา บุคลากร
และนิสติ ที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือ นําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
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ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาวนศาสตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา

ปที่ 1

ปที่ 2

รวม

จํานวนบัณฑิตที่คาดวา
จะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบ
การศึกษาตลอด
หลักสูตร ปละ 5 คน
เริ่มจบ พ.ศ. 2561

2559
5
5
2560
5
5
10
2561
5
5
10
2562
5
5
10
2563
5
5
10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (รับนิสิตปละ 5 คน หนวย : บาท)
รายการ
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2559
2560
2561
2562
2563
คาธรรมเนียมการศึกษา
750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
รวมรายรับทั้งสิ้น
750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

รายการ

2.6.2 รายละเอียดประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2559
2560
2561
2562

1. คาใชจายดานการเรียนการสอน
2. คาใชจายดานการวิจัย

250,000
150,000

500,000
300,000
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500,000
300,000

500,000
300,000

2563
500,000
300,000

มคอ. 2

3. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม
4. คาใชจายอื่น ๆ
รวมรายจายทั้งสิ้น
คาใชจายตอหัวนิสิต

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
2
- วิชาเอกบังคับ
9
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
13
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
สัมมนา
2 หนวยกิต
01309597
สัมมนา
(Seminar)
วิชาเอกบังคับ
9 หนวยกิต
1
01309511** การปาไมเขตรอน
(Tropical Forestry)
2
01309591** เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน
(Research Techniques in Tropical Forestry)
01309592* สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตรเขตรอน
(Statistics for Tropical Forestry Research)
0F

1F

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1,1

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

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
13 หนวยกิต
ให เ ลื อกเรี ยนรายวิ ช าจากรายวิช าไดทั้งในสาขาวิช าวนศาสตรเขตรอน และ/หรือ
รายวิชานอกสาขาวิชารหัส 500 ที่เปดสอนโดยคณะวนศาสตร โดยรายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตรเขต
รอน มีดังนี้
01309512

การใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขตรอน
(Utilization of Tropical Forest Resources)

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3(3-0-6)
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01309513
01309521
01309561
01309596
01309598

การจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอน
(Tropical Forest Resources Management)
หลักการใชที่ดินในปาเขตรอน
(Principle of Land Use in Tropical Forest)
วนวัฒนวิทยาปาเขตรอน
(Tropical Silviculture)
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรเขตรอน
(Selectd Topic in Tropical Forestry)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
01309599
วิทยานิพนธ
Thesis

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

12 หนวยกิต
1-12

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร
เขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1 – 2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3 – 5 (309) หมายถึง สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาการจัดการปาไม
2
หมายถึง กลุมวิชาอนุรักษวิทยา
6
หมายถึง กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา
ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตั กิ าร – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)

01309511 การปาไมเขตรอน
01309591 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน
01309592 สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตรเขตรอน
วิชาเอกเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3( - - )
12( - - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตั กิ าร – ชม. ศึกษาดวย
ตนเอง)

01309597 สัมมนา
01309599 วิทยานิพนธ
วิชาเอกเลือก

1
3
7( - - )
11( - - )

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตั กิ าร – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)

01309597 สัมมนา
01309599 วิทยานิพนธ
วิชาเอกเลือก

1
6
3( - - )
10( - - )

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตั กิ าร – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)

01301599 วิทยานิพนธ

3
3

รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6)
01309511 ∗∗ การปาไมเขตรอน
(Tropical Forestry)
ปาไมและการปาไม การพัฒนา และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของประเทศในเขตรอน
ผลกระทบของปาไมและการปาไมตอประเทศไทยและประชาคมอาเซียน มีการศึกษานอกสถานที่
Forest and forestry, development and sustainable utilization of tropical
countries. Influences of forest and forestry for Thailand and the countries in the
ASEAN. Field trip required.
01309512

การใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขตรอน
3(3-0-6)
(Utilization of Tropical Forest Resources)
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของปาเขตรอนอยางยั่งยืนโดยเนนการใชประโยชนอยาง
อเนกประสงคของไม ผลิตภัณฑอื่น ที่ไมใชไม สัตวปา น้ํา และแหลงนันทนาการตามธรรมชาติ มี
การศึกษานอกสถานที่
Sustainable utilization of various natural resources in tropical forest,
emphasizing on multiple use of wood, non-wood, wildlife, water and natural
recreation area. Field trips required.
01309513

การจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอน
3(3-0-6)
(Tropical Forest Resources Management)
การจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอนดวยความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติในมิติทรัพยากรชนิดตางๆของปาเขตรอน ไม สัตวปา น้ํา ทุงหญา แหลงความงาม
ตามธรรมชาติ และแหลงพันธุกรรม นโยบายการบริหาร และวิธีการจัดการที่เหมาะสม แนวคิดในการ
จัดการปาแบบอเนกประสงค และการจัดการระบบนิเวศปาไม มีการศึกษานอกสถานที่
Multistakeholders in natural forest resources management, Importance of
natural forest resources in various resources aspects; timbers, wildlife, water, range,
scenic areas and genetic resources. Appropriate administrative policy, forest
management methods. Forestry concepts in multiple uses and ecosystem
management. Field trip required.

∗∗

รายวิชาปรับปรุง
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01309521

หลักการใชที่ดินในปาเขตรอน
3(3-0-6)
(Principle of Land Use in Tropical Forest)
การใชที่ดินในปาเขตรอน วิวัฒนาการการใชที่ดิน เกณฑและวิธีการในการจําแนกสมรรถนะ
ของที่ดินและการประเมินความเหมาะสมของที่ดินในปาเขตรอน กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช
ที่ดินที่เหมาะสมกับภูมิปญญาชาวบานเพื่อการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน กระบวนการวางแผน
อยางมีสวนรวมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชที่ดิน มีการศึกษานอกสถานที่
Land use in tropical forest, land use evolution, criteria and methods of land
capability classification and land suitability assessment, assessment of tropical forest.
Case studies of appropriate technology and local wisdom for sustainable land use
management. Processes of land use participation planning and environmental impact
assessment of land use. Field trip required.

01309561

วนวัฒนวิทยาปาเขตรอน
3(3-0-6)
(Tropical Silviculture)
ปญหาโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตรอนกับหลักวนวัฒนวิทยา
วนวัฒนวิทยาปาธรรมชาติ ปาปลูก วนวัฒนวิทยากับคุณสมบัติของไม และการพัฒนาชนบทในเขต
รอน และในประเทศในเขตประชาคมอาเซียน มีการศึกษานอกสถานที่
Global warming and Climate change in the tropics and the principles of
silviculture, silviculture of natural stands and plantation, silviculture on wood
property, rural development in tropical countries, especially ASEAN countries. Field
trip required
3(3-0-6)
01309591∗∗ เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน
(Research Techniques in Tropical Forestry)
หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนด
หัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การ
วิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม และ
การตีพิมพ
Research principles and methods in tropical forestry and problem analysis for
research topic identification, data collection for research planning, identification of
∗∗

รายวิชาปรับปรุง
-19-
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samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion; of research result
report writing for presentation and publication.
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01309592 ∗

สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตรเขตรอน
3(3-0-6)
(Statistics for Tropical Forestry Research)
หลักการและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการทดลอง การ
วิเคราะหความถดถอย และการประยุกตใชการวิเคราะหสถิติเพื่อการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน
Principles and quantitative analysis relating to experimental designs,
regression analysis and applying statistical analysis for tropical forestry research.
4

01309596

เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรเขตรอน
1-3
(Selected Topic in Tropical Forestry)
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรเขตรอนในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in tropical forestry at the master’s degree level. Topics are
subject to changed each semester.
01309597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวนศาสตรเขตรอนในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on interesting topics in tropical forestry at the
master’s degree level.
01309598

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Ploblems)
การศึกษาคนควาทางทางวนศาสตรเขตรอนระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน
Study and research in tropical forestry at the master’s degree level and
compiled into a written report.
01309599 วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิจยั ในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
∗

รายวิชาเปดใหม
-21-
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Research at the master’s degree level and compile into a thesis.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306531
01306532
01306533
01306534
01312699

01309596
01309597
01309598
01309599

01304511
01304531
01304532
01304533
01304552
01304553
01312699

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ผลกระทบของการเผาไร
หมุนเวียนบนพื้นที่สูงตอการเก็บ
กักและปลดปลอยคารบอนสู
บรรยากาศ, 2555
2. การกักเก็บคารบอนในปาผลัดใบที่
มีความถี่ของไฟแตกตางกัน
บริเวณเขตรักษาพันธุส ัตวปาหวย
ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 2556
3. Fuel properties and fire
behaviour characteristics of
prescribed fire in pinedominated forests at Nam
Nao National Park, Thailand,
2556
4. Effects of past burning
frequency on woody plant
structure and composition in
dry dipterocarp forest, 2557
นายกาญจนเขจร ชูชีพ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การประเมินความถูกตองเชิง
วท.บ. (วนศาสตร)
ตําแหนงทางราบของแผนที่กูเกิล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
และภาพถายจากดาวเทียมแลนด
วท.ม. (วนศาสตร)
แซทปรับแกแบบออรโธของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
องคการนาซาในพื้นที่เขตเมือง,
Dr.rer.nat. (Remote Sensing)
2555
Technical University Berlin, 2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
Germany, 2542
ของน้ําฝนและพื้นที่การใช
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 1019 00161 07 2

3

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304511
01304513
01304515
01304522
01304523
01304551
01304552
01312699

01309511
01309512
01309513
01309521
01309561
01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

ประโยชนที่ดินตอศักยภาพการให
น้ําทาของลุมน้ํางึมตอนบน สปป.
ลาว, 2556
3. การประเมินการสูญเสียการกัก
เก็บคารบอนเหนือพื้นดินของไม
ตนในปาพรุควนเคร็งหลังจากเกิด
ไฟปาอยางรุนแรงเมื่อป พ.ศ.
2555 ดวยขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม, 2557
4. แผนการสํารวจปาทีเ่ หมาะสมตอ
การประมาณหามวลชีวภาพเชิง
พื้นที่ดวยระบบภูมิสารสนเทศใน
เขตลุมน้าํ หวยเอี่ยน อําเภองาว
จังหวัดลําปาง, 2557
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบการวัดการเติบโต
ผูชวยศาสตราจารย
ของตนไมดวยเทปวัดเสนผาน
วท.บ. (วนศาสตร)
ศูนยกลาง และ Manual band
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
dendrometer, 2557
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 2. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม
เพื่อการสํารวจของปาในพื้นที่ปา
วท.ด. (วนศาสตร)
ชุมชนบานชองแคบสามัคคี อําเภอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร,ี 2557
3 3203 00513 04 8
3. False ring occurrences and
their identification in teak
(Tectona grandis) in NorthEastern Thailand, 2555
4. Climatic signals derived from
the growth variation and
cycles of Pinus merkusii in
Easternmost Thailand, 2556
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
4 นายจงรัก วัชรินทรรัตน
งานวิจัย
อาจารย
1. ผลผลิตและการวิเคราะห
วท.บ. (วนศาสตร)
ผลตอบแทนทางดานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
การปลูกสวนปาไมยูคาลิปตัส
วท.ม. (วนศาสตร)
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
2557
วท.ด. (วนศาสตร)
2. Effects of forest restoration
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
on stand structural
3 3010 00777 85 7
characteristics of Bang
Kachao Green Space in Phra
Pradaeng district, Samut
Prakan province, Thailand,
2555
3. The Influences of an invasive
plant species (Leucaena
leucocephala) on tree
regeneration in Khao
Phuluang Forest,
Northeastern Thailand, 2555
4. Greenhouse gas emissions
and carbon stock changes in
rubber tree plantations in
Thailand from 1990 to 2004,
2556
5 นางดวงใจ ศุขเฉลิม
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ
วท.บ. (วนศาสตร)
เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
แหงชาติเขาใหญ จังหวัด
วท.ม. (วนศาสตร)
นครราชสีมา, 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530 2. การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจาก
D.Sc. (Plant Sciences)
หัวยอยบนกานใบในสภาพปลูก
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ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306511
01306541
01306543
01306551
01306552
01306553
01306596
01306622
01312699

01309596
01309597
01309598
01309599

01302532
01302543
01302631

01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
University of Tokyo, Japan,
2536
3 1005 00310 32 1

6

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01302514
01302585
01302611
01312699

01309591
01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

เลี้ยงในเรือนเพาะชํา, 2556
3. Distribution and ecology of
Araceae plants on limestone
mountains, Lop Buri and
Saraburi provinces, Thailand,
2556
4. Biological activities of
lipophilic extract from Lasia
spinosa (L.) Thwaite
(Araceae) effect on seed
germination and growth of
invasive plant species
(Mimosa diplotricha C.
Wright ex Sauvalle) in
Thailand, 2556
5. Species composition of
Understory Vegetation and
Large Herbivore Abundance
in Burnt and an Unburnt
Deciduous Dipterocarp
Forest at Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary, Thailand,
2558
นายดอกรัก มารอด
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. ความสัมพันธของปจจัย
วท.บ. (วนศาสตร)
สิ่งแวดลอมบางประการกับการ
เกียรตินยิ มอันดับ 1
กระจายของสังคมพืชบริเวณเขา
แหลม อุทยานแหงชาติเขาใหญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
จังหวัดนครราชสีมา, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 2. ความหลากหลายของเฟรนอิง
D.Sci. (Biological Science)
อาศัยในลุมน้ําหวยคอกมา ดอยสุ
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
Kyoto University, Japan,
2544
3 6401 00082 90 3

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
ผลงานทางวิชาการ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

เทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม, 2557
Colonization of tree species
along an interior-exterior
gradient across the forest
edge in a tropical montane
forest, northwest Thailand,
2555
Carbon cycling in teak
plantation in comparison
with seasonally dry tropical
forests in Thailand, 2555
Vegetation structure and
floristic composition along
the edge of montane forest
and agricultural land in Um
Phang Wildlife Santuary,
Western Thailand, 2555
The influences of an invasive
plant species (Leucaena
leucocephala) on tree
regeneration in Khao
Phuluang Forest,
Northeastern Thailand, 2555
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
Studies in the recent new
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หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

7

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306521
01306523
01306596
01312691
01312697
01312699

01309511
01309512
01309513
01309521
01309561
01309591
01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

genus record
Pseudostachyum (Poaceae:
Bambusoideae) from
Thailand: notes on its
taxonomy, distribution and
habitat, 2557
9. Influences of environmental
factors on tree distribution
of lower montane evergreen
forest at Doi Suthep-Pui
National Park, Chiang Mai
province, 2557
นายดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. ชีววิทยาการสืบพันธุของไม
วท.บ. (วนศาสตร)
เทพทาโร, 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528 2. Genetic diversity of
วท.ม. (วนศาสตร)
Cinnamomum porrectum
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
(Roxb.) Kosterm. in southern
D.Sc. (Agriculture and
Thailand detected by inter
Forestry)
simple sequence repeat
University of Helsinki,
(ISSR) analysis, 2555
3. Provenance variation in seed
Finland, 2541
morphometric traits and
3 2508 00087 19 7
growth performance of
Senna siamea (Lam.) Erwin
et Barneby at Lad Krating
plantation, Chachoengsao
province, Thailand, 2555
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
8 นายเดชา วิวัฒนวิทยา
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. Two new species of the
วท.บ. (วนศาสตร)
Aenictus pachycerus species
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
group (Hymenoptera:
วท.ม. (วนศาสตร)
Formicidae: Aenictinae) from
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
Southeast Asia, 2556
Dr.Agr. (Forest Entomology), 2. The effectiveness of weaver
Kyoto University, Japan,
ant (Oecophylla
2548
smaragdina) biocontrol in
3 1022 00602 43 3
Southeast Asian citrus and
mango, 2556
3. Philidris ants living inside
Dischidia epiphytes from
Thailand, 2557
9 นายไตรรัตน เนียมสุวรรณ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การลดการปลดปลอยฟอรมลั ดี
วท.บ. (วนศาสตร)
ไฮดในแผนชิ้นไมอดั ดวยการเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
ผงถานไมไผ, 2558
M.S. (Forestry)
2. Tannin extraction from the
University of Tennessee,
bark of Rhizophora spp., a
USA, 2547
residue from charcoal
Ph.D. (Natural Resources)
production, for environmentUniversity of Tennessee, USA,
friendly wood adhesive
2551
applications, 2556
3 6707 01015 67 4
3. Variability in chemical and
mechanical properties of
Para rubber (Hevea
brasiliensis) trees, 2558
10 นายทรงกลด จารุสมบัติ
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. กลองคาฮอง (CAJON) จากวัสดุ
วท.บ. (วนศาสตร)
เศษเหลือทางการเกษตร, 2556
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ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01302514
01302561
01302573
01312699

01309596
01309597
01309598
01309599

01305641
01305696
01305697
01305698

01309596
01309597
01309598
01309599

01305641
01305696
01305698

01309596
01309597
01309598

มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529 2. กากขี้แปงยางของเสียจากโรงงาน
วท.ม. (วนศาสตร)
สูผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
สิง่ แวดลอมโดยการมีสวนรวมของ
3 1012 03068 00 3
ชุมชน, 2557
3. A study of physical,
mechanical and thermal
properties for thermal
insulation from narrowleaved cattail fibers, 2555
4. Properties of rubberwood
medium-density fiberboard
bonded with starch and
urea-formaldehyde, 2555
5. Properties of sandwich type particleboard panels
made from rubberwood and
eastern redcedar, 2557
11 นางนภวรรณ ฐานะกาญจน
งานวิจัย
พงษเขียว
1. การรับรูส ภาพแวดลอมดานเสียง
รองศาสตราจารย
ของผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขา
ศษ.บ. (จิตวิทยา)
ใหญ, 2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525
2. การใหคุณคาพื้นที่คุมครองโดย
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ผูใชประโยชน: กรณีศึกษาอุทยาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
แหงชาติเขาใหญ, 2555
Ph.D. (Park Planning
3. พฤติกรรมการอนุรักษนกของ
Recreation Behavior)
ประชาชนในชุมชนทองถิ่นรอบ
Colorado State University,
อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด,
USA, 2539
2555
5 1206 00009 63 7
4. การมีสวนรวมของประชาชนใน
การควบคุมไฟปาพื้นที่สวนปาแม
ตื่น ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก
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ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01312699

01309599

01308512
01308521
01308591
01308597
01308599
01308611
01308691
01308693
01308696
01308697
01308699

01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01302515
01302541
01302651
01302661
01312691
01312697
01312699

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

จังหวัดตาก, 2556
12 นายนริศ ภูมภิ าคพันธ
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
วท.ด. (วนศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
3 1024 00555 57 9

งานวิจัย
1. ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่
เหมาะสมของหมาใน (Cuon
alpinus) และเหยื่อหลักใน
อุทยานแหงชาติทับลาน, 2555
2. การติดตามหลังการปลอยเนื้อ
ทราย ละมั่ง และกวางปาในเขต
รักษาพันธุสัตวปาสลักพระ, 2556
3. การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่
ปลอยคืนสูธรรมชาติในเขตรักษา
พันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา,
2556
4. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus
eldi) และเนื้อทราย (Axis
porcinus) ที่ปลอยในเขตรักษา
พันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา,
2557
5. A Spotted Linsang Prionodon
pardicolor observation from
eastern Thailand, 2555
6. Using species distribution
modeling to set
management priorities for
mammals in northern
Thailand, 2555
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
13 นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
Ph.D. (Forest Sciences)
Colorado State University,
USA, 2551
3 1012 01683 68 1

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01302511
01302512
01302514
01302596
01302598
01302599

01309511
01309512
01309513
01309521
01309561
01309591
01309592
01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การจัดลําดับความสําคัญของกลุม
ปาทางบกในประเทศไทยโดยใช
ดัชนีภูมิภาพ, 2557
2. แบบจําลองพื้นที่อาศัยที่เหมาะสม
ของวัวแดงในสภาพปจจุบันและ
ภายใตการคาดการณเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย,
2557
3. การรับรูผ ลกระทบทางการ
ทองเที่ยวของผูมาเยือนตําบลไทย
สามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, 2558
4. Local spatial structure of
forest biomass and its
consequences for remote
sensing of carbon stocks,
2557
14 นายนิคม แหลมสัก
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การลดการปลดปลอยฟอรมลั ดี
วท.บ. (วนศาสตร)
ไฮดในแผนชิ้นไมอดั ดวยการเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
ผงถานไมไผ, 2558
วท.ม. (วนศาสตร)
2. Production of oil palm frond
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
fiberboard and its sound
Ph.D. (Biomaterial Sciences)
absorption characteristics",
University of Tokyo, Japan,
2555
2539
3. Charcoal production and
5 8105 90005 72 7
utilization in Thailand, 2556
4. Influence of particle size of
pretreatment oil palm trunk
fibers from simultaneous
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01305573
01305596
01305597
01305598
01305599

01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01309596
01309597
01309598
01309599

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

saccharification and
fermentation on ethanol
production, 2557
15 นายประทีป ดวงแค
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุง
วท.บ. (วนศาสตร)
ปาทาม ในลุมน้ํามูล, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536 2. อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร
วท.ม. (วนศาสตร)
(Limonectes tallori) บริเวณปา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
ดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลหวย
ปร.ด. (วนศาสตร)
คอกมา จังหวัดเชียงใหม, 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552 3. Geographic distribution of
Ingerana Tenasserimensis
4 1206 00007 51 2
(Tenasserim Eastern Frog) in
Thailand, 2555
4. Reptilia, Squamata,
Scincidae, Lygosoma
haroldyoungi (Taylor, 1962):
New distribution records,
2556
5. 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
6. High-resolution GPS tracking
of Lyle’s flying fox between
temples and orchards in
central Thailand. 2558
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
16 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
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304511
01304513
01304515
01304516
01304521
01304522
01304523
01304551
01304552
01304596
01304597
01304598
01304599

01309596
01309597
01309598
01309599

01301521
01301541
01301596

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ความเพิ่มพูนรายปของไมสักหลัง
การสืบตอพันธุโดยการแตกหนอ
และการปลูกดวยเหงาของสวนปา
แมเมาะ จังหวัดลําปาง, 2556
2. พลวัตของพืชพรรณในชวงเวลา
10 ป ในปาเต็งรัง เซคเตอรแม
หวด ปาสาธิตงาว จังหวัดลําปาง,
2556
3. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม
เพื่อการสํารวจของปาในพื้นที่ปา
ชุมชนบานชองแคบสามัคคี
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร,ี
2557
4. การเปรียบเทียบการวัดการเติบโต
ของตนไมดวยเทปวัดเสนผาน
ศูนยกลาง และ Manual band
dendrometer, 2557
17 นายปยพงษ ทองดีนอก
งานวิจัย
อาจารย
1. ผลกระทบของละอองลอยใน
อากาศที่เกิดจากไฟปา และการ
วท.บ. (วนศาสตร)
เผาซากพืชในพื้นที่เกษตรตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
ลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือ
วท.ม. (วนศาสตร)
ตอนบน, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
2. Role of soil temperature and
ปร.ด. (วนศาสตร)
moisture on soil respiration
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
in a teak plantation and
6 5800 15330 97 3
mixed deciduous forest in
Thailand, 2556
3. Species diversity and litter
dynamics in secondary mixed
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มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01305596

01309596
01309597
01309598
01309599

01304561
01304562
01304597
01304598
01304599

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

deciduous forest, Thung
Salaeng Lung National Park,
Northern, Thailand, 2556

งานวิจัย
1. Spatial analysis for coastal
zone change related to land
utilization, 2557
2. Assessment of economics
crops damaged in flooded
area: an implemented on
Chalerm Phra Kiat district,
Pak Phanang sub-Watershed,
Thailand, 2557
3. Assessment of the effects of
community expansion and
land use transformation on a
coastal area in Thailand,
2557
19 นายพสุธา สุนทรหาว
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
วท.บ. (วนศาสตร)
แบบมีสวนรวมในโครงการทับทิม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
สยาม 08 จังหวัดสระแกว, 2556
วท.ม. (วนศาสตร)
2. การประเมินมูลคาความเสียหาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
จากการทําลายปาชายเลน จังหวัด
Ph.D. (Forest Resources
สมุทรสาคร, 2556
Management)
3. การประยุกตเทคนิคการรับรู
University of The Philippines
ระยะไกลในการประเมินมูลคา
Los Banos, The Philippines,
ผลผลิตของตนจาก (Nypa
fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ปา
2551
18 นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523
M.Agr.Sc. (Forestry)
Nagoya University, Japan,
2529
D.Agr.Sc. (Erosion Control
Engineering)
Nagoya University, Japan,
2533
3 1206 00191 10 2
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 4112 00197 02 1

20 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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01305671
01305696
01305698

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

ชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556
4. ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรของ
ปาชุมชนทาปาเปาตําบลทาปลาดุก
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน, 2556
5. ผลผลิตและการวิเคราะห
ผลตอบแทนทางดานการเงินของ
การปลูกสวนปาไมยูคาลิปตัส
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา,
2557
6. การประเมินมูลคาคารบอนที่กัก
เก็บในไมยืนตนของปาชุมชนเขาวง
จังหวัดชัยภูม,ิ 2558
งานวิจัย
1. Development of laboratory
wet creping method to
evaluate and control quality
for tissue, 2557
2. Examination of separate and
mixed refining methods on
softwood and hardwood
pulps for linerboard
production, 2557
3. Development of laboratory
wet creping method to
evaluate and control pulp
quality for tissue, 2558
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
21 นายยงยุทธ ไตรสุรตั น
ศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528
M.Sc. (Natural Resources
Management)
Asian Institute of
Technology, 2533
D.Tech.Sc. (Natural
Resources Conservation)
Asian Institute of
Technology, 2540
3 9299 00269 86 8

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01302515
01302521
01302522
01302533
01302591
01302596
01302598
01302599

01309596
01309597
01309598
01309599

01306511
01306512
01306513
01306534
01306552
01306553
01306591
01306596

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. Using species distribution
modeling to set
management priorities for
mammals in northern
Thailand, 2555
2. An assessment of the
distribution and conservation
status of hornbill species in
Thailand, 2556
3. Predictive distribution
modelling for rufous-necked
hornbill Aceros nipalensis
(Hodgson, 1829) in the core
area of the Western Forest
Complex, Thailand, 2557
4. Calibration of Hydrological
Streamflow Modeling Using
MODIS, 2558
5. Assessing potential effects of
land use and climate change
on mammal distribution in
northern Thailand, 2558
22 นายมณฑล จําเริญพฤกษ
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณ
วท.บ. (วนศาสตร)
การรวงหลนของซากพืชในปาชาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521
เลนชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด
วท.ม. (วนศาสตร)
ตราด, 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 2. การสํารวจและรวบรวมพันธุทํามัง
Ph.D. (Silviculture and Forest
(Litsea petiolata Hook.f.) ใน
Influences)
เขตจังหวัดระนอง, 2556
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
University of The Philippines
Los Banos, The Philippines,
2531
3 1999 00030 29 3

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
ผลงานทางวิชาการ

3. ความหลากหลายของพืชพรรณปา
ดิบแลงภายหลังการสัมปทานทํา
ไมในพื้นที่สถานีวิจัยและฝกอบรม
วนเกษตรตราด จังหวัดตราด,
2556
4. ผลของ BAP, kinetin และ TDZ
ตอการเจริญเติบโตของใบสีทองใน
สภาพปลอดเชื้อ, 2558
23 นายรองลาภ สุขมาสรวง
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. Mapping the distribution of
วท.บ. (วนศาสตร)
dholes, Cuonalpinus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
(Canidae, Carnivora), in
วท.ม. (วนศาสตร)
Thailand, 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536 2. A Spotted Linsang
วท.ด. (วนศาสตร)
Prionodonpardicolor
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
observation from Eastern
3 1023 00230 08 2
Thailand, 2555
3. Occurrence of three felids
across a network of
protected areas in Thailand:
prey, intraguild, and habitat
associations, 2555
4. Genetic diversity of selected
pheasant in captive
conditions, 2555
5. Population characteristics
and viability of the
introduced hog deer (Axis
porcinus Zimmermann, 1780)
in PhuKhieo Wildlife
Sanctuary, Thailand, 2555
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หลักสูตร
ปรับปรุง

01306597
01306598
01306599

01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306542
01306543
01306596
01306597
01306598
01306599
01312691
01312697
01312699

01309511
01309512
01309513
01309521
01309561
01309591
01309596
01309597
01309598
01309599

01306524
01306525
01306554
01306561
01306562
01306563

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

6. Terrestrial activity patterns of
wild cats from cameratrapping, 2556
24 นายรุงเรือง พูลศิริ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การเติบโต มวลชีวภาพ และการ
วท.บ. (วนศาสตร),
กักเก็บคารบอนในสบูด ํา, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537 2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ
วท.ม. (วนศาสตร)
4 ชนิดที่มีอายุลําตางกัน ณ สถานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
เกษตรหลวงอางขาง จังหวัด
Dr.nat.techn. (Forest Soils)
เชียงใหม, 2558
University of Natural Resources 3. ผลผลิตและปริมาณสารอาหาร
and Life Sciences, Austria,
ของยูคาลิปตัสสายตนตางๆ อายุ
2546
5 ป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 2001 01212 38 3
ตอนบน, 2558
4. Species diversity and litter
dynamics in secondary
mixed deciduous forest,
Thung Salaeng Lung National
Park, Northern, Thailand,
2556
5. Effect of land uses of Huai
Lam Kradon Sub-watershed
on quantifying soil carbon
potential with process base
model, 2557
25 นางลดาวัลย พวงจิตร
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณ
วท.บ. (วนศาสตร)
การรวงหลนของซากพืชในปาชาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2525
เลนชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด
วท.ม. (วนศาสตร)
ตราด, 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526 2. การประเมินมูลคาคารบอนที่กัก
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
D.Sc. (Silviculture)
University of Helsinki,
Finland, 2532
3 1009 03464 80 6

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
ผลงานทางวิชาการ

เก็บในไมยืนตนของปาชุมชนเขา
วง จังหวัดชัยภูมิ, 2558
3. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ
4 ชนิดที่มีอายุลําตางกัน ณ สถานี
เกษตรหลวงอางขาง จังหวัด
เชียงใหม, 2558
4. Photoprotection of
evergreen and droughtdeciduous treeleaves to
overcome the dry season in
monsoonal tropical dry
forests in Thailand, 2557
26 นายวัฒนชัย ตาเสน
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร
วท.บ. (วนศาสตร)
(Limonectes tallori) บริเวณปา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
ดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลหวย
วท.ม (วนศาสตร)
คอกมา จังหวัดเชียงใหม, 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 2. A sibling species of Aenictus
Ph.D. (Agriculture)
dentatus FOREL, 1911
Kyushu University, Japan,
(Hymenoptera: Formicidae)
2553
from continental Southeast
3 7002 00326 87 1
Asia, 2555
3. Powderpost Beetle
Communities (Coleoptera:
Bostrichidae) in Durian-Based
Agricultural Areas in
Southern Thailand", 2556
4. Relationships among insect
pollinators, microenvironmental factors and
fruit settings of teak (Tectona
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หลักสูตร
ปรับปรุง

01306564
01306571
01306596

01302561
01302562
01302573

01309511
01309512
01309513
01309521
01309561
01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

27 นายวันชัย อรุณประภารัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
D.Agr. (Forest and Wood
Science)
Tokyo University of
Agriculture and Technology,
Japan, 2540
3 6204 00243 93 7
28 นายวิจักขณ ฉิมโฉม
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
M.Sc. (Environmental
Science)
University of Aberdeen, UK,
2539
Ph.D. (Wildlife Science),
University of Tennessee,
USA, 2547
3 1018 01367 40 3

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01303521
01303522
01303596
01303597
01303598
01303599

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

grandis L.F.) in seed orchards
in Thailand, 2557
งานวิจัย
1. แผนการอนุรกั ษและแกไขปญหา
ชางในประเทศไทย, 2556
2. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพื่อ
จําแนกชนิดปาไมของประเทศไทย,
2559
3. MODIS: An alternative for
updating land use and land
cover in large river basin,
2557
4. Effect of land use on water
quality: A case study in
Trang Watershed, 2558
งานวิจัย
1. ชนิดอาหารของหมีควาย (Ursus
thibetanus) ในเขตรักษาพันธุ
สัตวป าหวยขาแขงโดยการ
วิเคราะหกองมูล, 2556
2. Behavioral and social
structure effects on seed
dispersal curves of a forestinterior Bulbul
(Pycnonotidae) in a tropical
evergreen forest, 2557
3. Ecological factors that
influence sambar (Rusa
unicolor) distribution and
abundance in western
Thailand: implications for
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01306591
01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01302131
01302431
01302432
01302531

01309596
01309597
01309598
01309599

01304511
01304531
01304532
01304533
01304552
01304553
01304554
01304597
01304598
01304599

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

tiger conservation, 2557
29 นายวิชาญ เอียดทอง
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. ผลกระทบของน้ําทวมขังจาก
วท.บ. (วนศาสตร)
เหตุการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
ตอความหลากชนิดไมตนในพื้นที่
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
เขตบางเขน, 2555
Dr. Agr. (Agricultural Science) 2. การวิเคราะหความผันแปรทาง
Kyoto University, Japan,
พันธุกรรมของตนรักแกนมอใน
2542
ประเทศไทยโดยใชเครื่องหมาย
3 9205 00258 80 1
Start Codon Targeted (SCoT),
2557
3. บันทึกถึงความผันแปรสีและ
ลวดลายแกนไมพะยูงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย, 2557
4. ความใกลชิดทางพันธุกรรมและ
สถานภาพทางการอนุรักษของ
พรรณไมสกุลยางนาในประเทศ
ไทย, 2557
30 นายวีระภาส คุณรัตนสิริ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การประยุกตเทคนิคการรับรู
วท.บ. (วนศาสตร)
ระยะไกลในการประเมินมูลคา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
ผลผลิตของตนจาก (Nypa
วท.ม. (วนศาสตร)
fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ปา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร,
Dr.rer.nat. (Forest Biometry)
2556
University of Freiburg,
2. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบ
Germany, 2549
กลุมปรับในการประเมินของปา ณ
3 1016 00859 51 1
ปาสาธิต และตนแบบของคณะปา
ไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว,

-42-

มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

31 นายสคาร ทีจันทึก
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
3 9205 00258 80 1

32 นายสมนิมิตร พุกงาม
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
9 5300 45576 01 3

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306512
01306596
01312696
01312698
01312699

01309596
01309597
01309598
01309599

01301511
01301521
01301596
01301597
01301598
01301599

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

2557
3. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพื่อ
จําแนกชนิดปาไมของประเทศไทย,
2559
งานวิจัย
1. การเติบโตและมวลชีวภาพของ
กลาไมปาชายหาด 15 ชนิด
บริเวณปาธรรมชาติและพื้นที่เปด
โลง ณ สถานีวจิ ัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝงอันดามัน, 2555
2. ผลของการตัดขยายระยะตอการ
เติบโตและผลผลิตของไมกระถิน
เทพที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมืองแรราง
สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556
3. Water Quality from
Mangrove Forest: The King’s
Royally Initiated Laem Phak
Bia Environmental Research
and Development Project,
Phetchaburi Province,
Thailand, 2555
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบาง
ประการในพื้นที่ปาไม พื้นที่วน
เกษตร และพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณพื้นทีล่ ุมน้ํายอยหวยแรงคลองพีด จังหวัดตราด, 2555
2. การประยุกตใชแบบจําลอง
SWAT เพื่อศึกษาปรากฏการณ
เอลนีโญ และลานีญาตอปริมาณ
น้ําทา บริเวณพื้นที่ลมุ น้ําสาขาลํา
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มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

33 นายสมหวัง ขันตยานุวงศ
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
Ph.D. (Biomaterial Sciences)
University of Tokyo, Japan,
2545
3 9010 00516 73 0

34 นายสราวุธ สังขแกว
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม. (วนศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
Ph.D. (Plant Taxonomy and
Systematics)
University of Dublin, Ireland,
2551

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01305575
01305596
01305597
01305598
01305599

01309596
01309597
01309598
01309599

01302532
01202596
01302597
01302598
01302599

01309511
01309512
01309513
01309521
01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

ชี, 2557
3. ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินตอขนาดและ
ความถี่การเกิดน้ําหลากในลุมน้ําชี,
2558
4. ประสิทธิภาพของแฝกในการลด
การสูญเสียดินจากรูปแบบการ
ปลูกที่แตกตางกัน, 2558
งานวิจัย
1. ผลของชนิดกรดและระดับความ
เปนกรด-ดางตอความสามารถใน
การหนวงการเกิดคราบผิวกระจก
และสมบัติของกระดาษคั่นกระจก,
2556
2. Development of laboratory
wet creping method to
evaluate and control pulp
quality for tissue, 2558
3. Effects of shrimp chitosan on
the physical properties of
handsheets, 2559
งานวิจัย
1. ความสัมพันธของปจจัย
สิ่งแวดลอมบางประการกับการ
กระจายของสังคมพืชบริเวณเขา
แหลม อุทยานแหงชาติเขาใหญ
จังหวัดนครราชสีมา, 2556
2. Oceanic currents, not land
masses, maintain the genetic
structure of the mangrove
Rhizophora mucronata Lam.
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 8605 00129 44 1

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01304541
01304542
01304544
01304591
01304596
01304597
01304598
01304599

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

(Rhizophoraceae) in
Southeast Asia, 2557
3. Influences of environmental
factors on tree distribution
of lower montane evergreen
forest at Doi Sutep-Pui
National Park, Chiang Mai
province, 2557
4. Studies in the recent new
genus record
Pseudostachyum (Poaceae:
Bambusoideae) from
Thailand: notes on its
taxonomy, distribution and
habitat, 2557
5. Pholidota longibulba
Holttum (Orchidaceae), a
new record for Thailand,
2557
35 นายสันติ สุขสอาด
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. การประเมินมูลคาดานนันทนาการ
วท.บ. (วนศาสตร)
ของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย
เกียรตินยิ มอันดับ 2
จังหวัดแพร และจังหวัดลําปาง,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
2556
วท.ม. (วนศาสตร)
2. ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535
ราษฎรในการอนุรักษทรัพยากรปา
วท.ด. (วนศาสตร)
ไมที่มีอยูร ายรอบเขตรักษษพันธุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
สัตวปาเขาเขียว – เขาชมภู
3 1598 00022 97 3
จังหวัดชลบุร,ี 2557
3. การตลาดและการวิเคราะหทาง
การเงินของการลงทุนทําสวนไม
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มคอ. 2

ลํา
ดับ
ที่

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

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
ผลงานทางวิชาการ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

กฤษณาในจังหวัดระยอง, 2557
การผลิตและการตลาดของ
ผลิตภัณฑไมสักในตําบลน้ําชํา
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร, 2557
การประยุกต การสุมตัวอยางแบบ
กลุมปรับในการประเมินของปา ณ
ปาสาธิต และตนแบบของคณะปา
ไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557
มูลคาการใชประโยชนของปา ใน
ปาชุมชนบานเขาเขียว ตําบลหัว
เขา อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุร,ี 2557
ความพรอมของประชาชนในการ
รับมืออุทกภัยในตําบลเทพราช
อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2557
ความคิดเห็นของราษฎรตอ
กองทุนชวยเหลืออาหารชางปา
แหงประเทศไทย : กรณีศึกษา
เขตรักษาพันธุสตั วปาคลองเครือ
หวายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
จันทบุร,ี 2557
ความคิดเห็นของราษฎรทองถิ่นที่
มีตอการสงเสริมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไมใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติเขานัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557
การมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษปาชายเลนของชุมชน
ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี, 2558
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หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
36 นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. Role of soil temperature and
วท.บ. (วนศาสตร)
moisture on soil respiration
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
in a teak plantation and
วท.ม. (วนศาสตร)
mixed deciduous forest in
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
Thailand, 2556
Ph.D. (Physiology and Tree
2. Stress-wave velocity of trees
Improvement)
and dynamic Young's
Northern Territory University,
modulus of logs of 4-yearAustralia, 2542
old Eucalyptus
3 1024 01102 12 8
camaldulensis trees selected
for pulpwood production in
Thailand, 2556
3. Photoprotection of
evergreen and droughtdeciduous tree leaves to
overcome the dry season in
monsoonal tropicaldry
forests in Thailand, 2557
37 นายสุธีร ดวงใจ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. สัณฐานวิทยาของลูกออดบางชนิด
วท.บ. (วนศาสตร)
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด
เกียรตินยิ มอันดับ 1
ขอนแกน, 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 2. ลักษณะทางกายวิภาคของใบยูคา
วท.ม. (วนศาสตร)
ลิปตัสสายตนที่ตานทานแตนสราง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ปม, 2557
3. Analyses of amplified
Dr.rer.nat. (Molecular
fragment length
Systematica and Evolution of
polymorphisms (AFLP)
Plants)
University of Vienna, Austria,
indicate rapid radiation of
2550
Diospyros species

-47-

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306523
01306524
01305525
01306571
01306597
01306598
01306599

01309596
01309597
01309598
01309599

01302451
01302471
01302596
01302598
01302599

01309596
01309597
01309598
01309599

มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 5203 00070 14 4

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

01308522
01308535
01308597

01309596
01309597
01309598
01309599

ผลงานทางวิชาการ

(Ebenaceae) endemic to
New Caledonia, 2556
4. Molecular phylogenetics of
New Caledonian Diospyros
(Ebenaceae) using plastid
and nuclear markers, 2556
38 นางสาวแสงสรรค ภูมิสถาน
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การออกแบบโปรแกรมสื่อ
วท.บ. (วนศาสตร)
ความหมายธรรมชาติบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
เสนทางเดินปาระยะไกลในเขต
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)
รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง, 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 2. ความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของผู
Ph.D. (Recreation, Park, and
มาเยือนอุทยานแหงชาติเอราวัณ
Tourism Sciences)
จังหวัดกาญจนบุร,ี 2558
Texas A&M University, USA, 3. การรับรูผ ลกระทบทางการ
2553
ทองเที่ยวของผูมาเยือน ตําบลไทย
3 5212 00009 43 6
สามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, 2558
4. Comparing park officials’ and
visitors’ impact acceptability
in Khao Yai National Park,
Thailand, 2555
5. Environmental value
orientation and
environmental impact
perception of visitors to
Khao Yai National Park, 2556
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มคอ. 2

3.2.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1 นายดํารงค ศรีพระราม
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
M.S. (Forest Engineering)
State University of New York,
USA, 2531
D.Agr. (Forest and Wood
Science)
Utsunomiya University, Japan,
2543
3 1101 01123 23 3
2 นางสาวนิตยา เมีย้ นมิตร
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
3 3104 00746 79 6

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. การวิเคราะหความหนาแนนของ
เรือนยอดปาไมโดยใชขอมูลภาพ
ายจากดาวเที
ถ
ยว กระณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม, 2556
2. Life cycle inventory
national databases of
aquatic animal production,
2558

01303643

01309596
01309597
01309598

งานวิจัย
1. การวิเคราะหทางการเงินของการ
ปลูกไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ
สบนคันนาพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2555
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการปาผลิตเลางาม จังหวัด
สาละวัน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว,
2555

01304561
01304562
01304561
01304598

01309596
01309597
01309598
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3 นางสาวนิสา เหล็กสูงเนิน
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
Ph.D. (Plant Science)
Utah State University, USA,
2555
3 3008 00579 11 1
4 นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
3 1199 00269 22 9
5 นางรัชนี โพธิแทน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
M.S. (Social Forestry)
University of The Philippines
Los Banos, The Philippines,
2542
ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555
3 4005 00901 09 1

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

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

01302513
01302582
01302583
01302584
01302596
01302598

01309591
01309596
01306597
01309598

งานวิจัย
การวิเคราะหความหนาแนนของ
เรือนยอดปาไมโดยใชขอมูล
ภาพถายจากดาวเทียว
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม,
2556

01303551
01303598

01309596
01309597
01309598

งานวิจัย
การตอบสนองของคนตอปญหา
ความขัดแยงระหวางคนกับชาง
ปา: กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุ
สัตวปาสลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี, 2558

01311521
01313591
01313596
01313597
01313598

01309511
01309512
01309513
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มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
6 นายวิพักตร จินตนา
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
Ph.D. (Forest Ecology)
Ehime University, Japan, 2536
3 9105 00069 96 1
7 นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
5 7800 10024 06 3

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. การใชไมและผลผลิตไมปาชาย
เลนบานสามชองใต จังหวัดพังงา,
2556
2. Additional electricity
generator model from
vehicle movement within
an industry area, 2558

01313511
01313531
01313596
01313597
01313598

งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบาง
ประการในพื้นที่ปาไม พื้นที่วน
เกษตร และพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณพื้นทีล่ ุมน้ํายอยหวยแรงคลองพีด จังหวัดตราด, 2555
2. การประยุกตใชแบบจําลอง
SWAT เพื่อศึกษาปรากฏการณ
เอลนีโญ และลานีญาตอปริมาณ
น้ําทา บริเวณพื้นที่ลมุ น้ําสาขาลํา
ชี, 2557

01301521
01301571
01301596
01301597
01301598
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01309596
01309597
01309598

01309596
01309597
01309598

มคอ. 2

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1 นายบุญวงศ ไทยอุตสาห
ผูชวยศาสตราจารย
วน.บ. (วนวัฒนวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2511
M.F. (Silviculture),
University of Helsinki, Finland,
2515
Ph.D. (Wildland Resource
Science)
University of California,
Berkeley, USA, 2524
3 1005 01547 70 7

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ความสามารถในการดักจับฝุน
และการเติบโตของตนประดูและ
อินทรชิตในเขตเมือง, 2551
2. การเจริญทดแทนของกลาไมใน
ปาฟนฟูที่สูง, 2556
3. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปา
ทุติยภูมิและปาปลูกโตเร็วไมตาง
ถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอาง
ขาง จังหวัดเชียงใหม, 2558
4. Intercropping of paper
mulberry for sustainable
land use in Thailand, 2550
5. Urban green space, street
tree and heritage large tree
assessment in Bangkok,
Thailand, 2551
6. Form Green Space Master
Plan to the Action Plan on
Global Warming, 2551
7. Carbon pools of indigenous
and exotic trees species in a
forest plantation, Prachuap
Khiri Khan, Thailand, 2553
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ภาระงานสอน
ในหลักสูตรปรับปรุง

01309511
01309561

มคอ. 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลํา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ดับ
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
2 นายอุทิศ กุฏอินทร
รองศาสตราจารย
วน.บ. (การจัดการปาไม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2508
M.S. (Forest Ecology)
Colorado State University,
Fort Collins, USA. 2514
Ph.D. (Forest Ecology)
Colorado State University,
Fort Collins, USA, 2518
3 1002 90012 52 3

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. สังคมของนกในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติแมยม จังหวัดแพร, 2558
2. The influences of an invasive
plant species (Leucaena
leucocephala) on tree
regeneration in Khao
Phuluang forest,
Northeastern Thailand, 2555
3. Regeneration dynamics
during 20 years in
abandoned areas of a
tropical seasonal forest, 2556
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ภาระงานสอน
ในหลักสูตรปรับปรุง

01309511
01309512
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองทําการวิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มหาบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมหรือผลงานวิจัยที่สามารถประยุกตใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอนอยางเปนรูปธรรม และมีทักษะดานการวิจัยทางปาไมเขตรอนที่
ยอมรับในวงการนานาชาติ
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะวนศาสตร จะจัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
สาระสําคัญของรายวิชาและแนวปฏิบัติ ใหกับนิสิตในภาคการศึกษาแรก และดําเนินการแตงตั้ง
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวใหกับนิสิตเปนรายบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลงานวิจัยประกอบดวยการดําเนินการดังนี้
1. ใหนิสิตนําเสนอโครงการวิจัยตอกรรมการที่ปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาของหลักสูตร
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2. ใหนิสิตสอบวัดความรู ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและผูแทนจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวนศาสตร
3. ใหนิสิตสอบปากเปลาขั้นสุดทายเพื่อนําเสนอวิทยานิพนธ เมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ
โดยมีคณะกรรมการประจําตัวนิสิต ประธานการสอบและผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย เปน
กรรมการสอบรวมกัน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะในการทํางานเปนกลุมในระดับ
นานาชาติ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมและเชื้อ
ชาติ ไมใชความคิดตนเองเปนที่ตั้ง มีจิต
สาธารณะ/จิตอาสา
2. มีทักษะในการวางแผน การแกปญหา
ทรัพยากรแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งมิติ
ทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อปองกัน ฟนฟู หรือลด
ผลกระทบที่เกิดจากการใชทรัพยากรปาไมใน
เขตรอน

กลยุทธการสอน /กิจกรรมที่จะใช
-กระบวนการกลุมสัมพันธในกิจกรรมการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร
-การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม

-Problem-based learning
-การทําวิจัยเชิงประยุกตเพื่อการนําไปใช
ประโยชน
-ปญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ
-การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การประเมินผล
1. มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม - จัดกิจกรรมกระบวนการกลุม - นําผลสรุปการประเมินการ
ดานการประพฤติปฏิบัติ
สัมพันธ
สอนในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
โดยใชหลักการ เหตุผลและ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
ทุ
ก
รายวิ
ช
ามี
ก
ารสอดแทรก
คานิยมอันดีงาม
จริยธรรมของแตละรายวิชา
ตัวอยางปญหา และแนวทาง
2. มีความสามารถในการ
มาพิจารณา
ในการแก
ป
ญ

หา
ด
า
นคุ
ณ
ธรรม
วินิจฉัยและจัดการปญหาที่
จริยธรรม ในประเด็นทาง
ซับซอน ขอโตแยง และ
วิชาการที่เกี่ยวของ
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ผลการเรียนรู
ขอบกพรองทาง
จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น

กลยุทธการสอน

การประเมินผล

- กําหนดใหมีขอสอบเพื่อ
ประเมินคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาชีพและ
วิชาการในรายวิชาที่เกี่ยวของ
- กําหนดใหมีการถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
สอบประมวลความรอบรู

2.2 ความรู
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจอยาง
ถองแทในหลักการ ทฤษฎี
และงานวิจัย
2. มีความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาความรูใหมๆ และ
การประยุกต

กลยุทธการสอน

การประเมินผล

- การบรรยาย ประกอบการ
ซักถาม

- การสอบขอเขียน

- การอภิปรายกลุม
- การมอบหมายงาน

- การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน

- การคนควาดวยตนเอง

- การสอบประมวลความรอบรู

- การเสนอรายงาน

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. สามารถคิดวิเคราะหโดยใช
ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ภายใตขอจํากัดของขอมูล
2. สามารถสังเคราะหและ
บูรณาการองคความรู เพื่อ
พัฒนาความคิดใหม
3. สามารถวางแผนและทํา
โครงการวิจัยคนควาได

กลยุทธการสอน

การประเมินผล

- การทําบทปฏิบัติการ

- การสอบขอเขียน

- Project- based learning

- การเสนอรายงาน

- Problem- based learning - การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน
- การมอบหมายงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การคนควาดวยตนเอง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู
1. มีภาวะผูนําในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลุมและสามารถ
รวมมือกับผูอื่นในการแกไข
ปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
2. มีความรับผิดชอบ มีความ
มุงมัน่ ในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง โดยมีการ
ประเมินวางแผน และ
ปรับปรุงตนเอง

กลยุทธการสอน

การประเมินผล

- การมอบหมายใหทํางาน
รวมกันเปนกลุม เพื่อฝกการ
เปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี ใน
การรับฟง การยอมรับ หรือ
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็น

- กําหนดใหทุกรายวิชามีการ
ประเมินผลดานรับผิดชอบ
ของนิสิต เชน ความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย การสงงานตรง
ตอเวลา

- มีการกําหนดใหนิสิตสงงาน
ใหตรงตอเวลา และมีการ
กําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
หากไมปฏิบัติตาม เชน การ
ตัดคะแนน

- ใหนิสิตประเมินตนเองและ
ผูรวมงานในกลุม ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับระดับของการมี
สวนรวมในการทํางานรวม
และนําผลการประเมินที่ได
เปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลรายวิชา

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การประเมินผล
1. สามารถคัดกรองขอมูลทาง - การทําบทปฏิบัติการที่มีการ - การทดสอบความสามารถใน
คณิตศาสตรและสถิติมาใช
ใชคณิตศาสตร สถิติ หรือ
การใช คณิตศาสตร สถิติ
แกไขปญหาอยางเหมาะสม
การวิเคราะหเชิงตัวเลข เปน
หรือการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2. สามารถใชเทคโนโลยี
เครื่องมือในการวิเคราะห
- การนําเสนอผลงานใน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได
ปญหา
รายวิชาสัมมนา
อยางเหมาะสม
- การนําเสนอผลงานหนาชั้น
3. สามารถนําเสนอรายงาน
เรียน
วิทยานิพนธหรือโครงการ
คนควา ที่ตีพิมพในรูปแบบที่ - การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการผานการสัมมนาทาง
เปนทางการ และไมเปน
วิชาการ
ทางการ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
(1)

01309511
01309512
01309513
01309521
01309561
01309591
01309592
01309596
01309597
01309598
01309599

การปาไมเขตรอน
การใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขตรอน
การจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอน
หลักการใชที่ดินในปาเขตรอน
วนวัฒนวิทยาปาเขตรอน
เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน
สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตรเขตรอน
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรเขตรอน
สัมมนา
ปญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ












(2)


ความรู

(1)


ทักษะทางปญญา

(2)

(1)
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(3)










ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(1)
(2)





 


 
 
 

ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)









(2)



(3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะที่นิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
- มีการทวนสอบรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนตอปการศึกษา
- มีทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดในแตละรายวิชาจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการ
สอน ดําเนินการโดยหลักสูตร
- มีทวนสอบโดยอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินความสอดคลองของกระบวนการ
เรียนการสอน และวิธีการประเมิน ตลอดจนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นแกนิสิตกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน
หลักสูตร
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกๆ ดาน
- ผลงาน รางวัล และกิจกรรมของนิสิต
- การประเมินโดยผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
2. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย ระบบการบริหารและการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจทั้ง 4 ดาน กฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะ ระบบอาจารยที่ปรึกษา และกิจกรรมตางๆ ของคณะ
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2. มีการจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเรียนรู และการปรับตัวเองเขา
สูการเปนอาจารย ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการสอนรวมกัน
ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตนของอาจารยใหมตามระเบียบของคณะวนศาสตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
1) จัดใหมีระบบการประเมินดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
และผูเรียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
2) จัดวาระการประชุมสาขาวิชา อยางนอย 2 ครั้ง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
3) สนับสนุนใหเขาฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยที่สอดคลอง
กับผลการเรียนรูในแตละดาน
4) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
5) กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
6) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน e-learning
7) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) จัดใหอาจารยเขารับการอบรมทางวิชาการที่เปนสาขาเฉพาะของอาจารย
2) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมในโครงการพัฒนาวิชาการที่เหมาะสม มีสวนรวมในกิจกรรม
บริการวิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
3) กระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการวนศาสตรเขตรอน
4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมดานวนศาสตรเขตรอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ

-60-

มคอ. 2

สอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทําหนาที่
• ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และผูประสานงาน ประชุมพิจารณาการ
วางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
• กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
• กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
• ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย นายจาง
ผูใชบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ
• ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน
• นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ป
2. บัณฑิต
มุงเนนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรูของนิสิต ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ได เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ผลลัพธการเรียนรู บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทําทั้งในหนวยงานราชการและเอกชน โดยจะทําการสํารวจถึง
จํานวนรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นอกจากนี้ในทุกปการศึกษาที่มี
บัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
(3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตอไป
ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยผลงานวิทยานิพนธหรือสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
• การรับนิสิต
มีระบบการรับนิสิตที่สอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ
มีคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระบุไวอยางชัดเจน
ใน มคอ. 2 คือ
1) กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของ
หลักสูตร
2) มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและศักยภาพในการ
เรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
• การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได
อยางมีความสุข ดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยได
สงเสริมใหนิสิตรวมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทั้งการเรียนและการ
ใชชีวิต เพื่อใหนิสิตใหมของหลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะนําแนวทางการศึกษา การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับแผนการเรียน และขอกําหนดตางๆ
3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิต ใชระบบอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนิสิต
และอาจารยที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธไดนัดหมายไดหลายชองทางเพื่อการ
ปรึกษา หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตโดยใชรูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย พี่เลี้ยง
ระบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนตามเพื่อนภายในรุนของนิสิตเอง ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเขาถึงนิสิต เปนการ
กระตุนใหนิสิตดําเนินการตามขั้นการศึกษาที่หลักสูตรไดจัดทําขึ้น เพื่อใหนิสิตสามารถศึกษาไดตามขั้นตอน
และกาวหนาไปพรอมกัน
3.3 มีกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของหลักสูตร
• การคงอยู การสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคงอยู
ของนิสิต และการสําเร็จการศึกษา อยางสม่ําเสมอ โดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา
• ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
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หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปน
ประจําทุกป เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆ ของนิสิต เพื่อนํามา
พัฒนาและควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต ดังนี้
1) ชองทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนจากนิสิต โดยผานอาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร
2) เมื่อมีเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนํา
เรื่องรองเรียนเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาหาทางแกไข หาก
ขอรองเรียนที่เกี่ยวของระดับคณะและคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการมอบหมายใหประธาน
หลักสูตรนําขอรองเรียนดังกลาว ดําเนินการโดยนําเขาประชุมเพื่อพิจารณาในระดับคณะตอไป
3) มีการติดตามขอรองเรียน เพื่อรับฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
4. อาจารย
4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม และมีกลไกการคัดเลือก
อาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
เนื่องจากหลักสูตรวนศาสตรเขตรอนเปนการใหความรวมมือจากทุกภาควิชาในสังกัดคณะ
วนศาสตร ดังนั้นการรับอาจารยใหมใหเปนไปตามเกณฑของการรับอาจารยใหมของแตละภาควิชา ซึ่งภายใต
การบริหารของหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับดูแลและติดตามการบริหารงานและการ
พัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารย การ
ประเมินความตองการดานขีดความสามารถของหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตร ซึ่งมีระบบ
การรับและขั้นตอน ดังนี้
1) หลักสูตรมีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑผานคณะและ
มหาวิทยาลัย ตามระบบ
2) เมื่อไดอัตรา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาสาขาที่ตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารยใหม เพื่อใหมีจํานวนอาจารยที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของ
หลักสูตร
3) อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดาน
อื่นๆ ตามภารกิจของหลักสูตร นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย
เพื่อใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกทั้งยังทําใหอาจารยใหมไดมีเครือขายรูจักกันระหวางคณะ อาจารยใหม
จะไดรับมอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา/อาจารยพี่เลี้ยง
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4) มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอของคณะกรรมการการศึกษาคณะ
และกรรมการประจําคณะ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ
ตามลําดับ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป
4.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารยในหลักสูตร
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเปนสวน
ที่มาจากการคัดกรองตามขั้นตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย
• ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ
1) มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป มีการควบคุม
กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารยทางวิชาการอยางตอเนื่อง
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตาม
ความตองการ
3) ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการนําความรูไปใชประโยชน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ/มาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถามี) และสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพื่อ
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของหลักสูตร
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น
ของศิษยเกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา learning outcome
กําหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัด
แผนการ เรียนรวมกัน
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตร
โดย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ (ถามี)/ผูใชบัณฑิต เขามารวม
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เปนกรรมการ เพื่อใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่
ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5) เสนอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร
6) นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 - 6)
7) สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7)
8) มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป
9) ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป
5.2 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต เพื่อให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความถูกตองและประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
2) มีการประชุมคณาจารยเพื่อพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ
ประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมขอมูล เพื่อนําเขาประชุมหลักสูตรโดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญมาเปนอาจารยพิเศษในบางหัวขอ/บางรายวิชา กําหนดใหอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา
4) อาจารยผูสอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตทราบในวันแรกของ
การเรียนการสอน
5) หลังปดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางในการกําหนดอาจารยผูสอนในแตละป
การศึกษา
5.3 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
• การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพื่อให
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อาจารยผูสอนแตละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4
พรอมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
2) มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาค
การศึกษา
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาใน
หลักสูตร เพื่อพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลขึ้นเผยแพรกับ
นิสิต
4) หลังจากครบกําหนดการเพิ่ม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอ
หลักสูตรเพื่อดําเนินการปดรายวิชา หากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไมใหมีปญหาในการกํากับ
ติดตาม มคอ.5/มคอ.6
5) กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาวาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป
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• การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1) หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2
2) อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของ
รายวิชา ใน มคอ. 2 มีการกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/ มคอ.4 ของแต
ละรายวิชา
3) อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาขอสอบและนํามาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดไวแลวเสนอหลักสูตรและคณะ
4) หลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูและการ
พิจารณา ตัดสินผลการเรียนรวมกันในทีป่ ระชุมหลักสูตร
5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามรายวิชาที่เปดสอน เพื่อประเมินผลการเรียนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธีการที่ใชในการ
ประเมิน เกณฑการประเมิน และผลการประเมิน เพื่อหาแนวทางพัฒนาตอไป
• การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
1) อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู
3) อาจารยผูสอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการแกไขเกรดของนิสิต
4) มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของที่ประชุมหลักสูตร แลวนําเขาที่
ประชุมกรรมการประจําคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด
5) หลักสูตรนําขอมูลการประเมินผลการเรียนรูมาจัดทํา มคอ.7
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนและ
แกไขปญหาไดจริง จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยการฝกประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานได
จริงเมื่อจบการศึกษา
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5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
• การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
1) มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุด
ภาคการศึกษา
2) หลักสูตรภายใตการบริหารงานของคณะมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาใน
หลักสูตร เพื่อพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5) เสนอที่ประชุมหลักสูตรพิจารณาเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงาน
ตอไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ
เทคโนโลยีและสิง่ อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอของบประมาณ
ประจําป ดังนี้
1) สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังคณะ เพื่อ
รวบรวมเขาที่ประชุมคณะ
4) หลักสูตรดําเนินการจัดทํารางคําของบประมาณประจําปสงไปยังคณะ สําหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ
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6.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองอยางเพียงพอเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความตองการและความจําเปนพื้นฐานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก
สังคม
6.3 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา
เพื่อนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากหลักสูตรไมสามารถดําเนินการ
ไดจะประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดําเนินการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน
x
x
x
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
x
x
x
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
x
x
x
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
x
x
x
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
x
x
x
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ x
x
x
ปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
x
x
x
ที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ
8. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
x
x
x
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
x
x
x
กับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับ
นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบ
x
x
x
ของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการบริหาร
x*
x
x
หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
x*
x*
x
จากคะแนนเต็ม 5.0
* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบ การตอบคําถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความ
เขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในรายวิชาตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รวมถึงมีการประเมินดานทักษะกลยุทธการสอนและการใชสื่อการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําโดยจัดทําแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตวา สามารถ
ปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด รวมถึงมีแบบสอบถามนิสิตในวันที่จบ
การศึกษาถึงความคิดเห็นตอภาพรวมของหลักสูตร เชน สนองตอบตอความคาดหวังของนิสิตหรือไม อยางไร
สามารถนําวิชาความรูไปใชปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด เปนตน ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต
ละรายวิชา อีกทั้งประเมินผูทรงคุณวุฒิจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะวนศาสตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้น โดยนําผลการดําเนินการรายวิชาเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ ซึ่งจะ
ดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะ
สรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาโครงการฯ และจัดใหมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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