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แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

----------------------- 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม  

ครั้งท่ี……… เม่ือวันท่ี ………… เดือน ………………พ.ศ. ……………………. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้  เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2559 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1  เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.2  เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 

4.3  เพ่ือใหสอดคลองกับผลการวิจัยสถาบัน โดยมีประเด็นในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางของ

หลักสูตร ปรับจํานวนหนวยกิตและเพ่ิมความเขมขนในเรื่องเทคนิคการวิจัยข้ันสูงโดยเฉพาะเรื่องการวาง

แผนการวิจัยและการวิเคราะหผล สมควรใหมีการพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาเพ่ิมการศึกษาดูงานและทักษะ

การทํางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องประชาคมอาเซียน เพ่ือใหมีเนื้อหาครอบคลุมและเพ่ิม

ศักยภาพในการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนตน 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไมนอยกวา 38 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 

36 หนวยกิต 

5.2 เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาเอกบังคับจาก 8 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต 

5.3 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอกเลือกจาก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต เปน ไมนอยกวา 13 

หนวยกิต 
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5.4 ปรับปรุงรายวชิา จํานวน 2 วชิา 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 วชิา ดังนี้ 

01309592 สถิติเพ่ือการวิจัยวนศาสตรเขตรอน 

(Statistics for Tropical Forestry Research) 

3(3–0-6) 

5.6 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรบัปรุง พ. ศ. 2559 สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                          ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

                            ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

ลดหนวยกิต 

ก. วิชาเอก             ไมนอยกวา 26 หนวยกิต ก. วิชาเอก               ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ลดหนวยกิต 

- สัมมนา                               2 หนวยกิต 

01309597 สัมมนา                            1,1 

- สัมมนา                                 2 หนวยกิต 

01309597  สัมมนา                             1,1 

 

- วิชาเอกบังคับ                       8 หนวยกิต - วิชาเอกบังคับ                         9 หนวยกิต - เพิ่มหนวยกิต 

01309511 การปาไมเขตรอน 4(4-0-8) 01309511 การปาไมเขตรอน 3(3-0-6) - ปรับปรุงรายวิชา 

01309591 เทคนิคการวิจัยทาง 

วนศาสตรเขตรอน 

4(4-0-8) 01309591 เทคนิคการวิจัยทาง 

วนศาสตรเขตรอน 

3(3-0-6) - ปรับปรุงรายวิชา 

  01309592 สถิติเพื่อการวิจยั 

วนศาสตรเขตรอน 

3(3–0-6) - เปดรายวิชาใหม 

- วิชาเอกเลือก         ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาไดทั้งในสาขาวิชา 

วนศาสตรเขตรอน และ/หรือนอกสาขาวิชา โดย

รายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน มีดังนี้ 

- วิชาเอกเลือก          ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาไดทั้งใน

สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน และ/หรือรายวิชา

นอกสาขาวิชารหัส 500 ที่เปดสอนโดยคณะ 

วนศาสตร โดยรายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตรเขต

รอน มีดังนี ้

- ลดหนวยกิต 

01309512  การใชประโยชน

ทรัพยากรปาไมเขต

รอน  

3(3-0-6) 01309512  การใชประโยชน

ทรัพยากรปาไมเขต

รอน  

3(3-0-6)  

01309513  การจัดการทรัพยากร

ปาไมเขตรอน 

3(3-0-6) 01309513  การจัดการทรัพยากร

ปาไมเขตรอน 

3(3-0-6)  

01309521  หลักการใชที่ดินในปา

เขตรอน  

3(3-0-6) 01309521  หลักการใชที่ดินในปา

เขตรอน  

3(3-0-6)  

01309561  วนวัฒนวิทยาปาเขต

รอน  

3(3-0-6) 01309561  วนวัฒนวิทยาปาเขต

รอน  

3(3-0-6)  
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หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรบัปรุง พ. ศ. 2559 สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01309596  เร่ืองเฉพาะทาง 

วนศาสตรเขตรอน  

3(3-0-6) 01309596  เร่ืองเฉพาะทาง 

วนศาสตรเขตรอน  

3(3-0-6)  

 

01309598  ปญหาพิเศษ 1-3 01309598  ปญหาพิเศษ 1-3  

หรือใหเลือกเรียนรายวิชารหัส 500 ในสาขาวิชา

ดังตอไปนี้ 

- สาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 

- สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและ

กระดาษ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน 

- สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการ

ทองเที่ยว 

- สาขาวิชาวนศาสตรชุมชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. วิทยานิพนธ         ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

01309599  วิทยานิพนธ                    1-12 

ข. วิทยานิพนธ          ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

01309599  วิทยานิพนธ                     1-12 

 

6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1)  วิชาเอก ไมนอยกวา  12  หนวยกิต ไมนอยกวา  26 หนวยกิต ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

        - สัมมนา 

        - วิชาเอกบังคับ 

        - วิชาเอกเลือก 

                      2 หนวยกิต 

                      8 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

                      2 หนวยกิต 

  9 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 
  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25440021100607 

 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตรเขตรอน) 

 ชื่อยอ วท.ม. (วนศาสตรเขตรอน) 

 ชื่อเต็ม Master of Science (Tropical Forestry) 

 ชื่อยอ M.S. (Tropical Forestry) 

3. วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

5.2. ภาษาท่ีใช  ภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเขาศึกษา รับนิสิตไทยและตางชาติ 

5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 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 เม่ือปการศึกษา 2554 

 

 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ

ประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

- ไดรับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้ง

ท่ี ....................... เม่ือวันท่ี ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ป พ.ศ. 2560 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- อาจารยสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและตางประเทศ ในสาขาวนศาสตร หรือในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ ไดแก การจัดการลุมน้ํา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาปาไม 

การจัดการปาไม วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ วิศวกรรมปาไม วนศาสตรชุมชน เปนตน 

- นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม หรือตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 

วนศาสตรของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ ท้ังในและตางประเทศ 

- ประกอบธุรกิจสวนตัว 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษาทุกระดับ 

1. นายดํารง พิพัฒนวัฒนากุล 

3 2508 00087 19 7 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร) 

วท.ม. (วนศาสตร) 

D.Sc. (Agriculture 

and Forestry) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

University of Helsinki,  

Finland, 2541 

2. นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ 

3 1012 01683 68 1 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร) 

วท.ม. (วนศาสตร) 

Ph.D. (Forest 

Sciences) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

Colorado State University, 

USA, 2551 

3. นายรุงเรือง  พูลศิร ิ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วนศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 
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3 2001 01212 38 3 วท.ม. (วนศาสตร) 

Dr.nat.techn. 

(Forest Soils) 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

University of Natural 

Resources and Life Sciences, 

Austria, 2546 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท้ังท่ีวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตอ่ืนๆ ศูนยวิจัยและฝกอบรมปาไมของ

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานอ่ืนท่ีอยูในกลุมความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับโลกในปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

และมุงเนนการรวมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และการพัฒนาประเทศในฐานะ

ประชาคมอาเซียนเปนประเด็นสําคัญท่ีทุกภาคสวนของประเทศไทย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตอง

ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในทางกลับกันการพัฒนาเพ่ือมุงเนนความเปนอยูท่ีดีของ

ประชากรท่ีมีเศรษฐกิจเปนฐาน และความเปนธรรมในการเขาถึงการใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขต

รอนของทุกภาคสวน 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในขณะท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําให

การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมโดยรวม พัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนบนฐานของการใช

ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ไมคํานึงถึงผลกระทบและขาดจิตสํานึกตอการดูและรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเขตรอน

ของโลก ซ่ึงสงผลตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและวัฒนธรรม ทําใหผลกระทบนั้นกลับคืนเปนผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตและความถดถอยของการพัฒนาชีวิต สังคม วัฒนธรรมและความเปนอยูของประชากรใน

ภูมิภาคอาเซียนและของโลก ดังนั้นการเรียนรูและปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพ่ือทําใหทุกคนได

เรียนรูและเขาใจรวมกันในความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูความเขาใจและรวมมือ

รวมใจในการจัดการทรัพยากรปาไมในเขตรอนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนรูและทําความเขาใจในธรรมชาติปาไมในเขตรอนในเชิงระบบนิเวศเปนฐาน เปน

เรื่องท่ีสําคัญท่ีสถาบันในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะศาสตรทางดานปาไมตองใหความสนใจและชี้นํา

สังคมเปนอยางยิ่ง การพัฒนาหลักสูตรวนศาสตรเขตรอนท่ีเปนหลักสูตรนานาชาตินั้น เปนภารกิจท่ี

สําคัญของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเปนสถาบันในการใหความรูความเขาใจ ดาน

ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม สามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือ

แกปญหาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมท้ังระดับอาเซียนและระดับนานาชาติในเขตรอนบนพ้ืนฐาน

ของศาสตรดานปาไมในเขตรอน 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะวนศาสตร ท่ีมุงเนนการพัฒนา

ความรูทางดานวนศาสตรและสิ่งแวดลอมใหครบถวนสมบูรณและเปนหลักท่ีนานาชาติยอมรับและ

เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ดวยการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถใน

-7- 



มคอ. 2 

การศึกษาคนควาวิจัยทางดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตใินเขตรอน ตลอดจนการ

จัดการและใชประโยชนอยางยั่งยืนและถึงพรอมดวยความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือรับใชประเทศชาติและสังคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 
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13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน 

รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

  ไมมี 

13. 2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

ไมมี 

 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดวยตําแหนงของประเทศไทยท่ีตั้งอยูในเขตรอน มีพ้ืนท่ีประกอบดวยสวนท่ีเปนภาคพ้ืนทวีป 

(continental) และคาบสมุทร (peninsular) ทําใหพ้ืนท่ีปาไมประกอบไปดวยปาหลากชนิด ท้ัง

ประเภทผลัดใบและไมผลัดใบ ซ่ึงเปนเอกลักษณท่ีแตกตางจากประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความสําคัญตอการศึกษา คนควาวิจัยเปนอยางมาก 

แตปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมในเขตรอนถูกบุกรุกทําลายในรูปแบบตางๆ อยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอโลก

หลายดาน เพ่ือแสวงหาหนทางท่ีจะดํารงไวซ่ึงพ้ืนท่ีปาไมในเขตรอน จึงควรไดมีการศึกษาวิจัยอยาง

จริงจังในทุกๆ ดาน เพ่ือใหไดผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปาไมเขตรอนท่ีควรเผยแพร ตลอดจนเพ่ือให

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน ดังนั้นคณะวนศาสตรซ่ึงไดเปดสอนทางดานปาไม

มาแลวกวา 80 ป สามารถผลิตบุคลากรท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกไปรับ

ใชประเทศอยางกวางขวางท้ังในหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะวนศาสตรยังไดใหบริการ

วิชาการแกสังคมในทุกระดับ รวมถึงมีโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีชาว

ตางประเทศไดแสดงความจํานงท่ีจะมาศึกษาตอท่ีคณะวนศาสตรเสมอมา จึงเปนท่ีมาของการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ สาขาวนศาสตรเขตรอน ข้ึน 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ตามนโยบายการปาไมของชาติไดตั้งเปาหมายไวใหมีพ้ืนท่ีปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของ

พ้ืนท่ีประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของปาไมในการอํานวยประโยชนท้ังทางตรงทางออมตอเศรษฐกิจและ

สังคมของชาติในภาพรวมใหสูงข้ึน แตสภาพการณท่ีเปนอยูในปจจุบันพ้ืนท่ีปาของประเทศกลับลดลง

ทุกขณะ การท่ีจะสามารถฟนฟูทรัพยากรปาไมใหกลับคืนสูสภาพท่ีอุดมสมบูรณ และมีพ้ืนท่ีครบตาม

เปาหมาย จําเปนตองอาศัยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรู
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ความสามารถทางวิชาการข้ันสูงในสาขาตางๆ ดานวนศาสตร เชน นิเวศวิทยาปาไม การจัดการ

ทรัพยากรปาไม วนวัฒนวิทยา การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม การจัดการสัตวปา การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิศวกรรมปาไม และวนศาสตรชุมชน เพ่ือเขามาชวยแกปญหา

และพัฒนาการปาไมใหรุดหนาตอไป ปจจุบันจํานวนผูมีคุณวุฒิในสาขาตางๆ ดานวนศาสตรยังมีอยู

อยางจํากัด คณะวนศาสตรไดเล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองผลิตผูท่ีมีความรูและคุณวุฒิชั้นสูงใน

สาขาวิชาวนศาสตร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน และมีความรู

ความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพโดย

สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และภูมิภาคในเขตรอนโดยเฉพาะในกลุม

ประเทศประชาคมอาเซียน 

 2)  เพ่ือสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาและวิจัย และพัฒนาวิชาการดานวนศาสตรเขตรอน

สมัยใหม โดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูงท่ีทันสมัย 

 3)  เพ่ือตอบสนองความตองการของหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนท่ี

ตองการบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณทางดานการปาไมเขตรอนใน

ระดับสูง 

4)  เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานวนศาสตรเขตรอนและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับบุคลากรในความเปนมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คณะวนศาสตร มีแผนท่ีจะพัฒนาปรับปรุงองคประกอบสวนตางๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ในชวง 5 ปนับตั้งแตเปดทําการสอน

ดังนี้ 

 

การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. เพ่ิมขีดความสามารถและ

ยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาใน

ระดับปริญญาโท สาขาวน

ศาสตรเขตรอน 

 

 

 

 

1. พัฒนาทักษะการสอนของ

อาจารยประจําหลักสตูรใหมี

คุณสมบัติท่ีถึงพรอมตอการ

ผลิตมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี

พรอมดวยทักษะดานความรู 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง

ปญญา ความสัมพันธระหวาง

บุคคล ความรับผดิชอบและ

ทักษะในการวิเคราะหและ

1. จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ

การสอน 

2. รอยละของอาจารยประจํา

หลักสตูรท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ 

3. รอยละของผลงานวิจัยของ

อาจารยประจําหลักสตูรท่ีตีพิมพ

เผยแพรท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาต ิ

4. มีกระบวนการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีน
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การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสาร 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอน

ใหมีมาตรฐานสากล 

3. จัดหาปจจยัเก้ือหนุนให

เพียงพอตอการผลิตมหาบัณฑิต 

4. พัฒนาและสงเสรมิกิจกรรม

เสรมิหลักสูตรท่ีหลากหลาย

และสอดคลองกับการผลิต

มหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

 

เปนสําคญั 

5. มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําหลักสตูรทําการ

วิจัยเพ่ือตอยอดองคความรูและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการนําความรูและประสบการณ

จากการบริการวิชาการมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

7. รอยละของผลงานวิจัยอันเปน

สวนหน่ึงของวิทยานิพนธปริญญา

โทท่ีตีพิมพเผยแพร ท้ังใน

ระดับชาติและระดบันานาชาติตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท 

2. แผนพัฒนาทักษะดานการ

ใชภาษาอังกฤษในการ

เรียนรูและการปฏิบัติ

วิชาชีพ 

1. จัดใหมีการเรียนการสอนท่ีเนน

การคนควาตําราหรือ

แหลงขอมูลภาษาอังกฤษและ

การเขียนบทความภาษาอังกฤษ 

2. สนับสนุนใหนิสิตไปนําเสนอ

ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ

ประชุมนานาชาต ิ

1. นิสิตมผีลการสอบภาษาอังกฤษ

ตามความตองการของบัณฑติ

วิทยาลัยผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. มีรายวิชาท่ีมีการมอบหมายงาน

ใหนิสิตคนควาและ/หรือทํา

รายงานภาษาอังกฤษ 

3. แหลงสนับสนุนทุนในการ

นําเสนอผลงานวิชาการจาก

บัณฑิตวิทยาลัย 

4. เอกสารประชาสมัพันธใหนิสิต

เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ 

3. แผนพัฒนาดานคณุธรรม

จริยธรรม 

1. สงเสริมใหนิสติเปนนักวิจัยท่ีมี

คุณธรรมและจรยิธรรม รวมถึง

จรรยาบรรณท่ีดีของนักวิจัยมือ

อาชีพผานกระบวนการเรียน

การสอน การฟงบรรยายจาก

นักวิจัยผูมีประสบการณ และ

นําสูการปฏิบัติจริงใน

กระบวนการจดัทําวิทยานิพนธ

และการตีพิมพผลงานวิจัย 

1.    มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธท่ีไม

ซ้ําซอน และ/หรือลอกเลยีนแบบ

จากงานวิจัยอ่ืนๆ 

4. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ

ความมั่นคงของประเทศ 

1. คนควาวิจัยและพัฒนาองค

ความรู เพ่ือฟนฟูทรัพยากรปา

1. จํานวนโครงการวิจยัและพัฒนา

วิชาการ 

-11- 



มคอ. 2 

การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ไมในเขตรอน 

2. สงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

กระบวนการเรียนการสอนและ

การวิจัยของอาจารยประจํา

และนิสติ 

2. จํานวนรายวิชา/กิจกรรม/

โครงการท่ีมีการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาองคความรูและ

เทคโนโลยีในดานวน

ศาสตรเขตรอน 

1. ผลิตงานวิจยัท่ีสรางองคความรู

ใหมท่ีมีศักยภาพหรือองค

ความรูท่ีเปนเอกลักษณเพ่ือ

พัฒนาความเขมแข็งทางดาน

วิชาการ 

2. ประชาสมัพันธเผยแพรองค

ความรูจากงานวิจัยท่ีสรางข้ึน

โดยสาขา ใหแพรหลายในมุม

กวางและลึก รวมท้ังสราง

บทบาทในการเปนผูนําและการ

เขาไปมสีวนรวมในงานวิชาการ

ดานตางๆ ของสังคมและ

ประเทศ 

1. จํานวนงานวิจัยทางดานวน

ศาสตรเขตรอน 

2. จํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร 

และ/หรือ นําไปใชประโยชนท้ัง

ในระดับภมูิภาค ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาต ิ

3. จํานวนอาจารยประจํา บุคลากร 

และนิสติท่ีเขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือ นําเสนอ

ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

   ระบบทวิภาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   ไมมี 

     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

   ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

วัน-เวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

-12- 



มคอ. 2 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาวนศาสตร หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ 

2)  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

    ไมมี 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

ไมมี 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา

จะจบการศึกษา 

2559 5 - 5 คาดวาจะมีผูจบ

การศึกษาตลอด

หลักสูตร ปละ 5 คน 

เริ่มจบ พ.ศ. 2561 

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 

รวมรายรับท้ังสิ้น 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 

  2.6.2 รายละเอียดประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท) 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 

 2559 2560 2561 2562 2563 

1. คาใชจายดานการเรียนการสอน 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2. คาใชจายดานการวิจัย 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
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3. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจายท้ังส้ิน 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

คาใชจายตอหัวนิสิต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 

3.1.1  จํานวนหนวยกติรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

ก. วิชาเอก               ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

 - สัมมนา  2 หนวยกิต 

 - วิชาเอกบังคับ  9 หนวยกิต 

 - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ          ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

3.1.3  รายวิชา 

ก.  วิชาเอก  ไมนอยกวา  24   หนวยกิต 

สัมมนา     2  หนวยกิต 

01309597 สัมมนา 

(Seminar) 

1,1 

วิชาเอกบังคับ    9  หนวยกิต 

01309511** 0F

1 การปาไมเขตรอน 

(Tropical Forestry) 

3(3-0-6) 

01309591** 1F

2 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน 

(Research Techniques in Tropical Forestry) 

3(3-0-6) 

01309592* สถิติเพ่ือการวิจัยวนศาสตรเขตรอน 

(Statistics for Tropical Forestry Research) 

3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   13  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาไดท้ังในสาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน และ/หรือ

รายวิชานอกสาขาวิชารหัส 500 ท่ีเปดสอนโดยคณะวนศาสตร โดยรายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตรเขต

รอน มีดังนี้ 

01309512 การใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขตรอน 

(Utilization of Tropical Forest Resources) 

3(3-0-6) 

 

*  รายวิชาเปดใหม   

 ** รายวิชาปรับปรุง 
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01309513 การจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอน 

(Tropical Forest Resources Management) 

3(3-0-6) 

01309521 หลักการใชท่ีดินในปาเขตรอน 

(Principle of Land Use in Tropical Forest) 

3(3-0-6) 

01309561 วนวัฒนวิทยาปาเขตรอน 

(Tropical Silviculture) 

3(3-0-6) 

01309596 เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรเขตรอน 

(Selectd Topic in Tropical Forestry) 

3(3-0-6) 

01309598 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

 1-3 

 

ข.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา    12   หนวยกิต 

01309599 วิทยานิพนธ 

Thesis 

 1-12 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร

เขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1 – 2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3 – 5 (309) หมายถึง สาขาวิชาวนศาสตรเขตรอน 

เลขลําดับท่ี 6 หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังนี้ 

              1 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการปาไม 

              2 หมายถึง กลุมวิชาอนุรักษวิทยา 

              6 หมายถึง กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา 

              9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา 

ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 

 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

  
จํานวนหนวยกิต 

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตักิาร – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01309511 การปาไมเขตรอน 3(3-0-6) 

01309591 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน 3(3-0-6) 

01309592 สถิติเพ่ือการวิจัยวนศาสตรเขตรอน 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก 3(  -  - ) 

 รวม 12( -  - ) 
 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

  
จํานวนหนวยกิต 

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตักิาร – ชม. ศึกษาดวย

ตนเอง) 

01309597 สัมมนา 1 

01309599 วิทยานิพนธ 3 

 วิชาเอกเลือก 7(  -  - ) 

 รวม 11( -  - ) 
 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

  
จํานวนหนวยกิต 

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตักิาร – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01309597 สัมมนา 1 

01309599 วิทยานิพนธ 6 

 วิชาเอกเลอืก 3( -  - ) 

 รวม 10( -  - ) 
 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

  
จํานวนหนวยกิต 

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตักิาร – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01301599 วิทยานิพนธ 3 

 รวม 3 
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              3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 

01309511∗∗ การปาไมเขตรอน      3(3-0-6) 

  (Tropical Forestry) 

ปาไมและการปาไม การพัฒนา และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของประเทศในเขตรอน 

ผลกระทบของปาไมและการปาไมตอประเทศไทยและประชาคมอาเซียน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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 ผลิตภัณฑอ่ืน ท่ีไมใชไม สัตวปา น้ํา และแหลงนันทนาการตามธรรมชาติ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

 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 และวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม แนวคิดในการ

จัดการปาแบบอเนกประสงค และการจัดการระบบนิเวศปาไม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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. 

 

∗∗รายวชิาปรบัปรุง 
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01309521 หลักการใชท่ีดินในปาเขตรอน     3(3-0-6) 

  (Principle of Land Use in Tropical Forest) 

การใชท่ีดินในปาเขตรอน วิวัฒนาการการใชท่ีดิน เกณฑและวิธีการในการจําแนกสมรรถนะ

ของท่ีดินและการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินในปาเขตรอน กรณีศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีการใช

ท่ีดินท่ีเหมาะสมกับภูมิปญญาชาวบานเพ่ือการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน กระบวนการวางแผน

อยางมีสวนรวมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชท่ีดิน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  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 

 

01309591∗∗ เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน    3(3-0-6) 

  (Research Techniques in Tropical Forestry) 

หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนด

หัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การ

วิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุม และ

การตีพิมพ 

Research principles and methods in tropical forestry and problem analysis for 

research topic identification, data collection for research planning, identification of 

∗∗รายวชิาปรบัปรุง 
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samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion; of research result 

report writing for presentation and publication. 

 

-20- 



มคอ. 2 

013095924

∗ สถิติเพ่ือการวิจัยวนศาสตรเขตรอน     3(3-0-6) 

  (Statistics for Tropical Forestry Research) 

 หลักการและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการทดลอง การ

วิเคราะหความถดถอย และการประยุกตใชการวิเคราะหสถิติเพ่ือการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน 

 Principles and quantitative analysis relating to experimental designs, 

regression analysis and applying statistical analysis for tropical forestry research. 

 

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) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวนศาสตรเขตรอนในระดับปริญญาโท 

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        1 - 12 

(Thesis) 

วิจยัในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

∗รายวิชาเปดใหม 
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 Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
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3.2   ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายกอบศักดิ์  วันธงไชย 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

Dr.rer.nat. (Silviculture) 

University of Freiburg, 

Germany, 2551 

3 2599 00113 38 4 

 

งานวิจัย 

1. ผลกระทบของการเผาไร

หมุนเวียนบนพ้ืนท่ีสูงตอการเก็บ

กักและปลดปลอยคารบอนสู

บรรยากาศ, 2555 

2. การกักเก็บคารบอนในปาผลดัใบท่ี

มีความถ่ีของไฟแตกตางกัน 

บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวย

ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 2556 

3. Fuel properties and fire 

behaviour characteristics of 

prescribed fire in pine-

dominated forests at Nam 

Nao National Park, Thailand, 

2556 

4. Effects of past burning 

frequency on woody plant 

structure and composition in 

dry dipterocarp forest, 2557 

01306531 

01306532 

01306533 

01306534 

01312699 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

2 นายกาญจนเขจร  ชูชีพ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 

Dr.rer.nat. (Remote Sensing) 

Technical University Berlin, 

Germany, 2542 

งานวิจัย 

1. การประเมินความถูกตองเชิง

ตําแหนงทางราบของแผนท่ีกูเกิล

และภาพถายจากดาวเทียมแลนด

แซทปรับแกแบบออรโธของ

องคการนาซาในพ้ืนท่ีเขตเมือง, 

2555 

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ของนํ้าฝนและพ้ืนท่ีการใช

01304511 

01304531 

01304532 

01304533 

01304552 

01304553 

01312699 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 1019 00161 07 2 ประโยชนท่ีดินตอศักยภาพการให

นํ้าทาของลุมนํ้างึมตอนบน สปป. 

ลาว, 2556 

3. การประเมินการสญูเสยีการกัก

เก็บคารบอนเหนือพ้ืนดินของไม

ตนในปาพรุควนเคร็งหลังจากเกิด

ไฟปาอยางรุนแรงเมื่อป พ.ศ. 

2555 ดวยขอมูลภาพถายจาก

ดาวเทียม, 2557 

4. แผนการสํารวจปาท่ีเหมาะสมตอ

การประมาณหามวลชีวภาพเชิง

พ้ืนท่ีดวยระบบภูมิสารสนเทศใน

เขตลุมนํ้าหวยเอ่ียน อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง, 2557 

3 นายขวัญชัย  ดวงสถาพร 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

3 3203 00513 04 8 

งานวิจัย 

1. การเปรยีบเทียบการวัดการเติบโต

ของตนไมดวยเทปวัดเสนผาน

ศูนยกลาง และ Manual band 

dendrometer, 2557 

2. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม 

เพ่ือการสํารวจของปาในพ้ืนท่ีปา

ชุมชนบานชองแคบสามัคคี อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร,ี 2557 

3. False ring occurrences and 

their identification in teak 

(Tectona grandis) in North-

Eastern Thailand, 2555 

4. Climatic signals derived from 

the growth variation and 

cycles of Pinus merkusii in 

Easternmost Thailand, 2556 

01304511 

01304513 

01304515 

01304522 

01304523 

01304551 

01304552 

01312699 

 

01309511 

01309512 

01309513 

01309521 

01309561 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

4 นายจงรัก  วัชรินทรรัตน 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

3 3010 00777 85 7 

งานวิจัย 

1. ผลผลติและการวิเคราะห

ผลตอบแทนทางดานการเงินของ

การปลูกสวนปาไมยูคาลิปตสั 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, 

2557 

2. Effects of forest restoration 

on stand structural 

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 

01306511 

01306541 

01306543 

01306551 

01306552 

01306553 

01306596 

01306622 

01312699 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

5 นางดวงใจ  ศุขเฉลิม 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2530 

D.Sc. (Plant Sciences) 

งานวิจัย 

1. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ

เข็ม ในบางพ้ืนท่ีของอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ จังหวัด

นครราชสมีา, 2555 

2. การเติบโตของบุกคนโทท่ีงอกจาก

หัวยอยบนกานใบในสภาพปลูก

01302532 

01302543 

01302631 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

University of Tokyo, Japan, 

2536 

3 1005 00310 32 1 

 

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 

6 นายดอกรัก  มารอด 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร)  

เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 
D.Sci. (Biological Science) 

งานวิจัย 

1. ความสัมพันธของปจจัย

สิ่งแวดลอมบางประการกับการ

กระจายของสังคมพืชบรเิวณเขา

แหลม อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา, 2556 

2. ความหลากหลายของเฟรนอิง

อาศัยในลุมนํ้าหวยคอกมา ดอยสุ

01302514 

01302585 

01302611 

01312699 

 

01309591 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

Kyoto University, Japan, 

2544 

3 6401 00082 90 3 

 

เทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม, 2557 

3. Colonization of tree species 

along an interior-exterior 

gradient across the forest 

edge in a tropical montane 

forest, northwest Thailand, 

2555 

4. Carbon cycling in teak 

plantation in comparison 

with seasonally dry tropical 

forests in Thailand, 2555 

5. Vegetation structure and 

floristic composition along 

the edge of montane forest 

and agricultural land in Um 

Phang Wildlife Santuary, 

Western Thailand, 2555 

6. The influences of an invasive 

plant species (Leucaena 

leucocephala) on tree 

regeneration in Khao 

Phuluang Forest, 

Northeastern Thailand, 2555 

7. 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 

8. Studies in the recent new 
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ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

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 

7 นายดํารง  พิพัฒนวัฒนากุล 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

D.Sc. (Agriculture and 

Forestry) 

University of Helsinki, 

Finland, 2541 

3 2508 00087 19 7 

งานวิจัย 

1. ชีววิทยาการสืบพันธุของไม

เทพทาโร, 2555 

2. Genetic diversity of 

Cinnamomum porrectum 

(Roxb.) Kosterm. in southern 

Thailand detected by inter 

simple sequence repeat 

(ISSR) analysis, 2555 

3. Provenance variation in seed 

morphometric traits and 

growth performance of 

Senna siamea (Lam.) Erwin 

et Barneby at Lad Krating 

plantation, Chachoengsao 

province, Thailand, 2555 

01306521 

01306523 

01306596 

01312691 

01312697 

01312699 

01309511 

01309512 

01309513 

01309521 

01309561 

01309591 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-28- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

8 นายเดชา  วิวัฒนวิทยา 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

Dr.Agr. (Forest Entomology), 

Kyoto University, Japan, 

2548 

3 1022 00602 43 3 

งานวิจัย 

1. Two new species of the 

Aenictus pachycerus species 

group (Hymenoptera: 

Formicidae: Aenictinae) from 

Southeast Asia, 2556 

2. The effectiveness of weaver 

ant (Oecophylla 

smaragdina) biocontrol in 

Southeast Asian citrus and 

mango, 2556 

3. Philidris ants living inside 

Dischidia epiphytes from 

Thailand, 2557 

01302514 

01302561 

01302573 

01312699 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

 

9 นายไตรรตัน  เนียมสุวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

M.S. (Forestry) 

University of Tennessee, 

USA, 2547 

Ph.D. (Natural Resources) 

University of Tennessee, USA, 

2551 

3 6707 01015 67 4 

งานวิจัย 

1. การลดการปลดปลอยฟอรมลัดี

ไฮดในแผนช้ินไมอัดดวยการเตมิ

ผงถานไมไผ, 2558 

2. Tannin extraction from the 

bark of Rhizophora spp., a 

residue from charcoal 

production, for environment-

friendly wood adhesive 

applications, 2556 

3. Variability in chemical and 

mechanical properties of 

Para rubber (Hevea 

brasiliensis) trees, 2558 

01305641 

01305696 

01305697 

01305698 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

 

10 นายทรงกลด  จารุสมบัต ิ

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

งานวิจัย 

1. กลองคาฮอง (CAJON) จากวัสดุ

เศษเหลือทางการเกษตร, 2556 

01305641 

01305696 

01305698 

01309596 

01309597 

01309598 

-29- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

3 1012 03068 00 3 

2. กากข้ีแปงยางของเสียจากโรงงาน

สูผลิตภณัฑท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมโดยการมสีวนรวมของ

ชุมชน, 2557 

3. A study of physical, 

mechanical and thermal 

properties for thermal 

insulation from narrow-

leaved cattail fibers, 2555 

4. Properties of rubberwood 

medium-density fiberboard 

bonded with starch and 

urea-formaldehyde, 2555 

5. Properties of sandwich - 

type particleboard panels 

made from rubberwood and 

eastern redcedar, 2557 

01312699 01309599 

 

11 นางนภวรรณ  ฐานะกาญจน  

พงษเขียว 

รองศาสตราจารย 

ศษ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2525 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

Ph.D. (Park Planning 

Recreation Behavior) 

Colorado State University, 

USA, 2539 

5 1206 00009 63 7 

งานวิจัย 

1. การรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง

ของผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ, 2555 

2. การใหคุณคาพ้ืนท่ีคุมครองโดย

ผูใชประโยชน: กรณีศึกษาอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ, 2555 

3. พฤติกรรมการอนุรักษนกของ

ประชาชนในชุมชนทองถ่ินรอบ

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด, 

2555 

4. การมีสวนรวมของประชาชนใน

การควบคุมไฟปาพ้ืนท่ีสวนปาแม

ตื่น ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก 

01308512 

01308521 

01308591 

01308597 

01308599 

01308611 

01308691 

01308693 

01308696 

01308697 

01308699 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-30- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

จังหวัดตาก, 2556 

12 นายนริศ ภูมภิาคพันธ 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

วท.ด. (วนศาสตร),

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

3 1024 00555 57 9 

งานวิจัย 

1. ความชุกชุม และพ้ืนท่ีอาศัยท่ี

เหมาะสมของหมาใน (Cuon 

alpinus) และเหยื่อหลักใน

อุทยานแหงชาติทับลาน, 2555 

2. การติดตามหลังการปลอยเน้ือ

ทราย ละมั่ง และกวางปาในเขต

รักษาพันธุสัตวปาสลักพระ, 2556 

3. การติดตามละมั่ง และเน้ือทรายท่ี

ปลอยคืนสูธรรมชาติในเขตรักษา

พันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา, 

2556 

4. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus 

eldi) และเน้ือทราย (Axis 

porcinus) ท่ีปลอยในเขตรักษา

พันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา, 

2557 

5. A Spotted Linsang Prionodon 

pardicolor observation from 

eastern Thailand, 2555 

6. Using species distribution 

modeling to set 

management priorities for 

mammals in northern 

Thailand, 2555 

01302515 

01302541 

01302651 

01302661 

01312691 

01312697 

01312699 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-31- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

13 นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

Ph.D. (Forest Sciences) 

Colorado State University,  

USA, 2551 

3 1012 01683 68 1 

งานวิจัย 

1. การจัดลําดับความสําคัญของกลุม

ปาทางบกในประเทศไทยโดยใช

ดัชนีภูมิภาพ, 2557 

2. แบบจําลองพ้ืนท่ีอาศัยท่ีเหมาะสม

ของวัวแดงในสภาพปจจุบันและ

ภายใตการคาดการณเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของประเทศไทย, 

2557 

3. การรับรูผลกระทบทางการ

ทองเท่ียวของผูมาเยือนตําบลไทย

สามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด

นครราชสมีา, 2558 

4. Local spatial structure of 

forest biomass and its 

consequences for remote 

sensing of carbon stocks, 

2557 

01302511 

01302512 

01302514 

01302596 

01302598 

01302599 

01309511 

01309512 

01309513 

01309521 

01309561 

01309591 

01309592 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

14 นายนิคม  แหลมสัก 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

Ph.D. (Biomaterial Sciences) 

University of Tokyo, Japan, 

2539 

5 8105 90005 72 7 

งานวิจัย 

1. การลดการปลดปลอยฟอรมลัดี

ไฮดในแผนช้ินไมอัดดวยการเตมิ

ผงถานไมไผ, 2558 

2. Production of oil palm frond 

fiberboard and its sound 

absorption characteristics", 

2555 

3. Charcoal production and 

utilization in Thailand, 2556 

4. Influence of particle size of 

pretreatment oil palm trunk 

fibers from simultaneous 

01305573 

01305596 

01305597 

01305598 

01305599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-32- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

saccharification and 

fermentation on ethanol 

production, 2557 

15 นายประทีป  ดวงแค 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2552 

4 1206 00007 51 2 

งานวิจัย 

1. การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุง

ปาทาม ในลุมนํ้ามลู, 2556 

2. อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร 

(Limonectes tallori) บริเวณปา

ดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลหวย

คอกมา จังหวัดเชียงใหม, 2557 

3. Geographic distribution of 

Ingerana Tenasserimensis 

(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 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-33- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

16 นายปสสี  ประสมสินธ 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 

University of Freiburg, 

Germany, 2538 

3 4515 00087 25 5 

งานวิจัย 

1. ความเพ่ิมพูนรายปของไมสักหลัง

การสืบตอพันธุโดยการแตกหนอ

และการปลูกดวยเหงาของสวนปา

แมเมาะ จังหวัดลําปาง, 2556 

2. พลวัตของพืชพรรณในชวงเวลา 

10 ป ในปาเต็งรัง เซคเตอรแม

หวด ปาสาธิตงาว จังหวัดลําปาง, 

2556 

3. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม 

เพ่ือการสํารวจของปาในพ้ืนท่ีปา

ชุมชนบานชองแคบสามัคคี 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร,ี 

2557 

4. การเปรยีบเทียบการวัดการเติบโต

ของตนไมดวยเทปวัดเสนผาน

ศูนยกลาง และ Manual band 

dendrometer, 2557 

01304511 

01304513 

01304515 

01304516 

01304521 

01304522 

01304523 

01304551 

01304552 

01304596 

01304597 

01304598 

01304599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

 

 

 

17 นายปยพงษ  ทองดีนอก 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

6 5800 15330 97 3 

งานวิจัย 

1. ผลกระทบของละอองลอยใน

อากาศท่ีเกิดจากไฟปา และการ

เผาซากพืชในพ้ืนท่ีเกษตรตอ

ลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน, 2556 

2. Role of soil temperature and 

moisture on soil respiration 

in a teak plantation and 

mixed deciduous forest in 

Thailand, 2556 

3. Species diversity and litter 

dynamics in secondary mixed 

01301521 

01301541 

01301596 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-34- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

deciduous forest, Thung 

Salaeng Lung National Park, 

Northern, Thailand, 2556 

18 นายพยัตติพล  ณรงคะชวนะ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2523 

M.Agr.Sc. (Forestry) 

Nagoya University, Japan, 

2529 

D.Agr.Sc. (Erosion Control 

Engineering) 

Nagoya University, Japan, 

2533 

3 1206 00191 10 2 

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 

01305596 01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

19 นายพสุธา สุนทรหาว 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

Ph.D. (Forest Resources 

Management) 

University of The Philippines 

Los Banos, The Philippines, 

2551 

งานวิจัย 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม

แบบมีสวนรวมในโครงการทับทิม

สยาม 08 จังหวัดสระแกว, 2556 

2. การประเมินมลูคาความเสียหาย

จากการทําลายปาชายเลน จังหวัด

สมุทรสาคร, 2556 

3. การประยุกตเทคนิคการรับรู

ระยะไกลในการประเมินมูลคา

ผลผลติของตนจาก (Nypa 

fruticans Wurmb.) ในพ้ืนท่ีปา

01304561 

01304562 

01304597 

01304598 

01304599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-35- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 4112 00197 02 1 ชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556 

4. ศักยภาพการผลติพืชสมุนไพรของ

ปาชุมชนทาปาเปาตําบลทาปลาดกุ 

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน, 2556 

5. ผลผลติและการวิเคราะห

ผลตอบแทนทางดานการเงินของ

การปลูกสวนปาไมยูคาลิปตสั 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, 

2557 

6. การประเมินมลูคาคารบอนท่ีกัก

เก็บในไมยืนตนของปาชุมชนเขาวง 

จังหวัดชัยภูม,ิ 2558 

 

20 นายพิชิต  สมบูรณ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

M.Sc. (Paper Technology) 

Helsinki University of 

Technology, Finland, 2546 

D.Sc. (Paper Technology) 

Helsinki University of 

Technology, Finland, 2551 

3 5006 00386 48 1 

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 

01305671 

01305696 

01305698 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-36- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

21 นายยงยุทธ  ไตรสุรตัน 

ศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 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 

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 

01302515 

01302521 

01302522 

01302533 

01302591 

01302596 

01302598 

01302599 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

22 นายมณฑล จําเริญพฤกษ 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2521 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 

Ph.D. (Silviculture and Forest 

Influences) 

งานวิจัย 

1. ผลผลติมวลชีวภาพและปริมาณ

การรวงหลนของซากพืชในปาชาย

เลนชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด

ตราด, 2555 

2. การสํารวจและรวบรวมพันธุทํามัง 

(Litsea petiolata Hook.f.) ใน

เขตจังหวัดระนอง, 2556 

01306511 

01306512 

01306513 

01306534 

01306552 

01306553 

01306591 

01306596 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-37- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

University of The Philippines 

Los Banos, The Philippines, 

2531 

3 1999 00030 29 3 

3. ความหลากหลายของพืชพรรณปา

ดิบแลงภายหลังการสัมปทานทํา

ไมในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยและฝกอบรม

วนเกษตรตราด จังหวัดตราด, 

2556 

4. ผลของ BAP, kinetin และ TDZ 

ตอการเจริญเติบโตของใบสีทองใน

สภาพปลอดเช้ือ, 2558 

01306597 

01306598 

01306599 

23 นายรองลาภ  สุขมาสรวง 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

3 1023 00230 08 2 

งานวิจัย 

1. Mapping the distribution of 

dholes, Cuonalpinus 

(Canidae, Carnivora), in 

Thailand, 2555 

2. A Spotted Linsang 

Prionodonpardicolor 

observation from Eastern 

Thailand, 2555 

3. Occurrence of three 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 

 01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-38- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

6. Terrestrial activity patterns of 

wild cats from camera-

trapping, 2556 

24 นายรุงเรือง  พูลศิร ิ

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

Dr.nat.techn. (Forest Soils) 

University of Natural Resources  

and Life Sciences, Austria, 

2546 

3 2001 01212 38 3 

งานวิจัย 

1. การเติบโต มวลชีวภาพ และการ

กักเก็บคารบอนในสบูดํา, 2556 

2. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 

4 ชนิดท่ีมีอายุลําตางกัน ณ สถานี

เกษตรหลวงอางขาง จังหวัด

เชียงใหม, 2558 

3. ผลผลติและปริมาณสารอาหาร

ของยูคาลิปตสัสายตนตางๆ อายุ 

5 ป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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 

01306542 

01306543 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

01312691 

01312697 

01312699 

 

 

01309511 

01309512 

01309513 

01309521 

01309561 

01309591 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

 

25 นางลดาวัลย  พวงจิตร 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2525 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

งานวิจัย 

1. ผลผลติมวลชีวภาพและปริมาณ

การรวงหลนของซากพืชในปาชาย

เลนชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด

ตราด, 2555 

2. การประเมินมลูคาคารบอนท่ีกัก

01306524 

01306525 

01306554 

01306561 

01306562 

01306563 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-39- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

D.Sc. (Silviculture) 

University of Helsinki, 

Finland, 2532 

3 1009 03464 80 6 

เก็บในไมยืนตนของปาชุมชนเขา

วง จังหวัดชัยภูมิ, 2558 

3. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 

4 ชนิดท่ีมีอายุลําตางกัน ณ สถานี

เกษตรหลวงอางขาง จังหวัด

เชียงใหม, 2558 

4. Photoprotection of 

evergreen and drought-

deciduous treeleaves to 

overcome the dry season in 

monsoonal tropical dry 

forests in Thailand, 2557 

01306564 

01306571 

01306596 

26 นายวัฒนชัย ตาเสน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

Ph.D. (Agriculture) 

Kyushu University, Japan, 

2553 

3 7002 00326 87 1 

งานวิจัย 

1. อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร 

(Limonectes tallori) บริเวณปา

ดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลหวย

คอกมา จังหวัดเชียงใหม, 2557 

2. A sibling species of Aenictus 

dentatus FOREL, 1911 

(Hymenoptera: Formicidae) 

from continental Southeast 

Asia, 2555 

3. Powderpost Beetle 

Communities (Coleoptera: 

Bostrichidae) in Durian-Based 

Agricultural Areas in 

Southern Thailand", 2556 

4. Relationships among insect 

pollinators, micro-

environmental factors and 

fruit settings of teak (Tectona 

01302561 

01302562 

01302573 

 

 

01309511 

01309512 

01309513 

01309521 

01309561 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-40- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

grandis L.F.) in seed orchards 

in Thailand, 2557 

27 นายวันชัย อรุณประภารัตน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 

D.Agr. (Forest and Wood 

Science) 

Tokyo University of 

Agriculture and Technology, 

Japan, 2540 

3 6204 00243 93 7 

งานวิจัย 

1. แผนการอนุรกัษและแกไขปญหา

ชางในประเทศไทย, 2556 

2. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพ่ือ

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 

01303521 

01303522 

01303596 

01303597 

01303598 

01303599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

28 นายวิจักขณ ฉิมโฉม 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

M.Sc. (Environmental 

Science) 

University of Aberdeen, UK, 

2539 

Ph.D. (Wildlife Science), 

University of Tennessee, 

USA, 2547 

3 1018 01367 40 3 

งานวิจัย 

1. ชนิดอาหารของหมีควาย (Ursus 

thibetanus) ในเขตรักษาพันธุ

สัตวป าหวยขาแขงโดยการ

วิเคราะหกองมลู, 2556 

2. Behavioral and social 

structure effects on seed 

dispersal curves of a forest-

interior Bulbul 

(Pycnonotidae) in a tropical 

evergreen forest, 2557 

3. Ecological factors that 

influence sambar (Rusa 

unicolor) distribution and 

abundance in western 

Thailand: implications for 

 01306591 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-41- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

tiger conservation, 2557 

29 นายวิชาญ  เอียดทอง 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

Dr. Agr. (Agricultural Science) 

Kyoto University, Japan, 

2542 

3 9205 00258 80 1 

งานวิจัย 

1. ผลกระทบของนํ้าทวมขังจาก

เหตุการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 

ตอความหลากชนิดไมตนในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยา

เขตบางเขน, 2555 

2. การวิเคราะหความผันแปรทาง

พันธุกรรมของตนรักแกนมอใน

ประเทศไทยโดยใชเครื่องหมาย 

Start Codon Targeted (SCoT), 

2557 

3. บันทึกถึงความผันแปรสีและ

ลวดลายแกนไมพะยูงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย, 2557 

4. ความใกลชิดทางพันธุกรรมและ

สถานภาพทางการอนุรักษของ

พรรณไมสกุลยางนาในประเทศ

ไทย, 2557 

01302131 

01302431 

01302432 

01302531 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

30 นายวีระภาส  คณุรัตนสิร ิ

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 

University of Freiburg, 

Germany, 2549 

3 1016 00859 51 1 

งานวิจัย 

1. การประยุกตเทคนิคการรับรู

ระยะไกลในการประเมินมูลคา

ผลผลติของตนจาก (Nypa 

fruticans Wurmb.) ในพ้ืนท่ีปา

ชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, 

2556 

2. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบ

กลุมปรับในการประเมินของปา ณ 

ปาสาธิต และตนแบบของคณะปา

ไม มหาวิทยาลัยแหงชาตลิาว, 

01304511 

01304531 

01304532 

01304533 

01304552 

01304553 

01304554 

01304597 

01304598 

01304599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

2557 

3. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพ่ือ

จําแนกชนิดปาไมของประเทศไทย, 

2559 

31 นายสคาร  ทีจันทึก 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

3 9205 00258 80 1 

งานวิจัย 

1. การเติบโตและมวลชีวภาพของ

กลาไมปาชายหาด 15 ชนิด 

บริเวณปาธรรมชาติและพ้ืนท่ีเปด

โลง ณ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ชายฝงอันดามัน, 2555 

2. ผลของการตดัขยายระยะตอการ

เติบโตและผลผลิตของไมกระถิน

เทพท่ีข้ึนเองในพ้ืนท่ีเหมืองแรราง 

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 

01306512 

01306596 

01312696 

01312698 

01312699 

 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

32 นายสมนิมิตร  พุกงาม 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

9 5300 45576 01 3 

งานวิจัย 

1. การเปรยีบเทียบคณุภาพนํ้าบาง

ประการในพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีวน

เกษตร และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยหวยแรง-

คลองพีด จังหวัดตราด, 2555 

2. การประยุกตใชแบบจําลอง 

SWAT เพ่ือศึกษาปรากฏการณ

เอลนีโญ และลานีญาตอปรมิาณ

นํ้าทา บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้าสาขาลํา

01301511 

01301521 

01301596 

01301597 

01301598 

01301599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-43- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

ชี, 2557 

3. ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินตอขนาดและ

ความถ่ีการเกิดนํ้าหลากในลุมนํ้าชี, 

2558 

4. ประสิทธิภาพของแฝกในการลด

การสญูเสยีดินจากรูปแบบการ

ปลูกท่ีแตกตางกัน, 2558 

33 นายสมหวัง  ขันตยานุวงศ 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

Ph.D. (Biomaterial Sciences) 

University of Tokyo, Japan, 

2545 

3 9010 00516 73 0 

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 

01305575 

01305596 

01305597 

01305598 

01305599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

34 นายสราวุธ  สังขแกว 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

วท.ม. (วนศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

Ph.D. (Plant Taxonomy and 

Systematics) 

University of Dublin, Ireland, 

2551 

งานวิจัย 

1. ความสัมพันธของปจจัย

สิ่งแวดลอมบางประการกับการ

กระจายของสังคมพืชบรเิวณเขา

แหลม อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา, 2556 

2. Oceanic currents, not land 

masses, maintain the genetic 

structure of the mangrove 

Rhizophora mucronata Lam. 

01302532 

01202596 

01302597 

01302598 

01302599 

 

01309511 

01309512 

01309513 

01309521 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 8605 00129 44 1 (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 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

3 1598 00022 97 3 

 

งานวิจัย 

1. การประเมินมลูคาดานนันทนาการ

ของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย

จังหวัดแพร และจังหวัดลําปาง, 

2556 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ

ราษฎรในการอนุรักษทรัพยากรปา

ไมท่ีมีอยูรายรอบเขตรักษษพันธุ

สัตวปาเขาเขียว – เขาชมภู 

จังหวัดชลบุร,ี 2557 

3. การตลาดและการวิเคราะหทาง

การเงินของการลงทุนทําสวนไม

01304541 

01304542 

01304544 

01304591 

01304596 

01304597 

01304598 

01304599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-45- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

กฤษณาในจังหวัดระยอง, 2557 

4. การผลิตและการตลาดของ

ผลิตภณัฑไมสักในตําบลนํ้าชํา 

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร, 2557 

5. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบ

กลุมปรับในการประเมินของปา ณ 

ปาสาธิต และตนแบบของคณะปา

ไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557 

6. มูลคาการใชประโยชนของปา ใน

ปาชุมชนบานเขาเขียว ตําบลหัว

เขา อําเภอเดมิบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุร,ี 2557 

7. ความพรอมของประชาชนในการ

รับมืออุทกภัยในตําบลเทพราช 

อําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2557 

8. ความคิดเห็นของราษฎรตอ

กองทุนชวยเหลืออาหารชางปา

แหงประเทศไทย : กรณศีึกษา 

เขตรักษาพันธุสตัวปาคลองเครือ

หวายเฉลมิพระเกียรติ จังหวัด

จันทบุร,ี 2557 

9. ความคิดเห็นของราษฎรทองถ่ินท่ี

มีตอการสงเสริมการมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรปาไมใน

พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขานัน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557 

10. การมีสวนรวมของประชาชนใน

การอนุรักษปาชายเลนของชุมชน

ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง 

จังหวัดสุราษฎรธานี, 2558 

-46- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

36 นางสาพิศ  ดิลกสัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

Ph.D. (Physiology and Tree 

Improvement) 

Northern Territory University, 

Australia, 2542 

3 1024 01102 12 8 

 

งานวิจัย 

1. Role of soil temperature and 

moisture on soil respiration 

in a teak plantation and 

mixed deciduous forest in 

Thailand, 2556 

2. Stress-wave velocity of trees 

and dynamic Young's 

modulus of logs of 4-year-

old Eucalyptus 

camaldulensis trees selected 

for pulpwood production in 

Thailand, 2556 

3. Photoprotection of 

evergreen and drought-

deciduous tree leaves to 

overcome the dry season in 

monsoonal tropicaldry 

forests in Thailand, 2557 

01306523 

01306524 

01305525 

01306571 

01306597 

01306598 

01306599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

37 นายสุธีร  ดวงใจ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

Dr.rer.nat. (Molecular 

Systematica and Evolution of 

Plants) 

University of Vienna, Austria, 

2550 

งานวิจัย 

1. สัณฐานวิทยาของลูกออดบางชนิด

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน, 2555 

2. ลักษณะทางกายวิภาคของใบยูคา

ลิปตสัสายตนท่ีตานทานแตนสราง

ปม, 2557 

3. Analyses of amplified 

fragment length 

polymorphisms (AFLP) 

indicate rapid radiation of 

Diospyros species 

01302451 

01302471 

01302596 

01302598 

01302599 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 

-47- 



มคอ. 2 

ลํา 

ดับ

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 5203 00070 14 4 (Ebenaceae) endemic to 

New Caledonia, 2556 

4. Molecular phylogenetics of 

New Caledonian Diospyros 

(Ebenaceae) using plastid 

and nuclear markers, 2556 

38 นางสาวแสงสรรค  ภมูิสถาน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

Ph.D. (Recreation, Park, and 

Tourism Sciences) 

Texas A&M University, USA, 

2553 

3 5212 00009 43 6 

งานวิจัย 

1. การออกแบบโปรแกรมสื่อ

ความหมายธรรมชาติบรเิวณ

เสนทางเดินปาระยะไกลในเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง, 2557 

2. ความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของผู

มาเยือนอุทยานแหงชาติเอราวัณ 

จังหวัดกาญจนบุร,ี 2558 

3. การรับรูผลกระทบทางการ

ทองเท่ียวของผูมาเยือน ตําบลไทย

สามัคค ีอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด

นครราชสมีา, 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 

01308522 

01308535 

01308597 

01309596 

01309597 

01309598 

01309599 
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มคอ. 2 

3.2.2  อาจารยผูสอน 
 

ลํา 

ดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายดํารงค  ศรีพระราม 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

M.S. (Forest Engineering) 

State University of New York, 

USA, 2531 

D.Agr. (Forest and Wood 

Science) 

Utsunomiya University, Japan, 

2543 

3 1101 01123 23 3 

งานวิจัย 

1. การวิเคราะหความหนาแนนของ

เรือนยอดปาไมโดยใชขอมูลภาพ

ถายจากดาวเทียว กระณศีึกษา 

จังหวัดเชียงใหม, 2556 

2. Life cycle inventory 

national databases of 

aquatic animal production, 

2558 

01303643 01309596 

01309597 

01309598 

2 นางสาวนิตยา  เมีย้นมิตร 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2550 

3 3104 00746 79 6 

งานวิจัย 

1. การวิเคราะหทางการเงินของการ

ปลูกไมยูคาลิปตสั คามาลดูเลนซิ

สบนคันนาพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, 2555 

2. การมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการปาผลติเลางาม จังหวัด

สาละวัน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 

2555 

01304561 

01304562 

01304561 

01304598 

01309596 

01309597 

01309598 
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ลํา 

ดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 นางสาวนิสา เหล็กสูงเนิน 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

Ph.D. (Plant Science) 

Utah State University, USA, 

2555 

3 3008 00579 11 1 

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 

4 นายปยวัตน  ดลิกสัมพันธ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2551 

3 1199 00269 22 9 

งานวิจัย 

การวิเคราะหความหนาแนนของ

เรือนยอดปาไมโดยใชขอมูล

ภาพถายจากดาวเทียว 

กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม, 

2556 

01303551 

01303598 

01309596 

01309597 

01309598 

5 นางรัชนี โพธิแทน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

M.S. (Social Forestry) 

University of The Philippines 

Los Banos, The Philippines, 

2542 

ปร.ด. (สหวิทยาการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2555 

3 4005 00901 09 1 

งานวิจัย 

การตอบสนองของคนตอปญหา

ความขัดแยงระหวางคนกับชาง

ปา: กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุ

สัตวปาสลักพระ จังหวัด

กาญจนบุรี, 2558 

01311521 

01313591 

01313596 

01313597 

01313598 

 

01309511 

01309512 

01309513 
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ลํา 

ดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

6 นายวิพักตร  จินตนา 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 

Ph.D. (Forest Ecology) 

Ehime University, Japan, 2536 

3 9105 00069 96 1 

งานวิจัย 

1. การใชไมและผลผลิตไมปาชาย

เลนบานสามชองใต จังหวัดพังงา, 

2556 

2. Additional electricity 

generator model from 

vehicle movement within 

an industry area, 2558 

01313511 

01313531 

01313596 

01313597 

01313598 

01309596 

01309597 

01309598 

7 นางสาวสุภัทรา  ถึกสถิตย 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

5 7800 10024 06 3 

งานวิจัย 

1. การเปรยีบเทียบคณุภาพนํ้าบาง

ประการในพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีวน

เกษตร และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยหวยแรง-

คลองพีด จังหวัดตราด, 2555 

2. การประยุกตใชแบบจําลอง 

SWAT เพ่ือศึกษาปรากฏการณ

เอลนีโญ และลานีญาตอปรมิาณ

นํ้าทา บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้าสาขาลํา

ชี, 2557 

01301521 

01301571 

01301596 

01301597 

01301598 

01309596 

01309597 

01309598 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 

 

ลํา 

ดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ในหลักสูตรปรับปรุง 

1 นายบุญวงศ  ไทยอุตสาห 

ผูชวยศาสตราจารย 

วน.บ. (วนวัฒนวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 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 

งานวิจัย 

1. ความสามารถในการดักจับฝุน

และการเติบโตของตนประดูและ

อินทรชิตในเขตเมือง, 2551 

2. การเจรญิทดแทนของกลาไมใน

ปาฟนฟูท่ีสูง, 2556 

3. การเปรยีบเทียบสังคมพืชในปา

ทุติยภูมิและปาปลูกโตเร็วไมตาง

ถ่ิน 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 

01309511 

01309561 
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ลํา 

ดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ในหลักสูตรปรับปรุง 

2 นายอุทิศ  กุฏอินทร 

รองศาสตราจารย 

วน.บ. (การจัดการปาไม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 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 

งานวิจัย 

1. สังคมของนกในพ้ืนท่ีอุทยาน

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 

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

โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

มหาบัณฑิตมีผลงานวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมหรือผลงานวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชในการ

บริหารจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอนอยางเปนรูปธรรม และมีทักษะดานการวิจัยทางปาไมเขตรอนท่ี

ยอมรับในวงการนานาชาติ 

5.3  ชวงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 

5.4  จํานวนหนวยกิต 

12  หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

คณะวนศาสตร จะจัดใหมีการปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร 

สาระสําคัญของรายวิชาและแนวปฏิบัติ ใหกับนิสิตในภาคการศึกษาแรก และดําเนินการแตงตั้ง

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวใหกับนิสิตเปนรายบุคคล 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลงานวิจัยประกอบดวยการดําเนินการดังนี้ 

1. ใหนิสิตนําเสนอโครงการวิจัยตอกรรมการท่ีปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมสัมมนาของหลักสูตร 
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2. ใหนิสิตสอบวัดความรู ตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตและผูแทนจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวนศาสตร 

3. ใหนิสิตสอบปากเปลาข้ันสุดทายเพ่ือนําเสนอวิทยานิพนธ เม่ือดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ

โดยมีคณะกรรมการประจําตัวนิสิต ประธานการสอบและผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย เปน

กรรมการสอบรวมกัน 

 

หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอน  /กิจกรรมท่ีจะใช 

1. มีทักษะในการทํางานเปนกลุมในระดับ

นานาชาติ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมและเชื้อ

ชาติ ไมใชความคิดตนเองเปนท่ีตั้ง มีจิต

สาธารณะ/จิตอาสา 

- กระบวนการกลุมสัมพันธในกิจกรรมการเรียน

การสอนตลอดหลักสูตร 

- การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม 

 

2. มีทักษะในการวางแผน การแกปญหา

ทรัพยากรแบบบูรณาการ ครอบคลุมท้ังมิติ

ทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สงัคม และ

วัฒนธรรม เพ่ือปองกัน ฟนฟู หรือลด

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรปาไมใน

เขตรอน 

- Problem-based learning 

- การทําวิจัยเชิงประยุกตเพ่ือการนําไปใช

ประโยชน 

- ปญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ 

- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม 

ดานการประพฤติปฏิบัติ 

โดยใชหลักการ เหตุผลและ

คานิยมอันดีงาม 

2. มีความสามารถในการ

วินิจฉัยและจัดการปญหาท่ี

ซับซอน ขอโตแยง และ

- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุม

สัมพันธ 

- ทุกรายวิชามีการสอดแทรก

ตัวอยางปญหา และแนวทาง

ในการแกปญหา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ในประเด็นทาง

วิชาการท่ีเก่ียวของ 

- นําผลสรุปการประเมินการ

สอนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการ

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมของแตละรายวิชา

มาพิจารณา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

ขอบกพรองทาง

จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอ่ืน 

- กําหนดใหมีขอสอบเพ่ือ

ประเมินคุณธรรมและ

จริยธรรมทางวิชาชีพและ

วิชาการในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

- กําหนดใหมีการถามใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

คุณธรรม จริยธรรม ในการ

สอบประมวลความรอบรู 

2.2  ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจอยาง

ถองแทในหลักการ ทฤษฎี

และงานวิจัย 

2. มีความเขาใจในวิธีการ

พัฒนาความรูใหมๆ และ

การประยุกต 

- การบรรยาย ประกอบการ

ซักถาม 

- การอภิปรายกลุม 

- การมอบหมายงาน 

- การคนควาดวยตนเอง 

- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- การสอบขอเขียน 

- การเสนอรายงาน 

- การนําเสนอผลงานหนาชั้น

เรียน 

- การสอบประมวลความรอบรู 

2.3  ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. สามารถคิดวิเคราะหโดยใช

ดุลยพินิจในการตัดสินใจ

ภายใตขอจํากัดของขอมูล 

2. สามารถสังเคราะหและ

บูรณาการองคความรู เพ่ือ

พัฒนาความคิดใหม 

3. สามารถวางแผนและทํา

โครงการวิจัยคนควาได 

- การทําบทปฏิบัติการ 

- Project- based learning 

- Problem- based learning 

- การมอบหมายงาน 

-  การนําเสนอผลงาน 

- การคนควาดวยตนเอง 

- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- การสอบขอเขียน 

- การเสนอรายงาน 

- การนําเสนอผลงานหนาชั้น

เรียน 

- การทดสอบการปฏิบัติ 

- การสอบประมวลความรอบรู 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนําในการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการทํางาน

ของกลุมและสามารถ

รวมมือกับผูอ่ืนในการแกไข

ปญหาท่ีซับซอน ยุงยาก 

2. มีความรับผิดชอบ มีความ

มุงม่ันในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง โดยมีการ

ประเมินวางแผน และ

ปรับปรุงตนเอง 

- การมอบหมายใหทํางาน

รวมกันเปนกลุม เพ่ือฝกการ

เปนท้ังผูนําและผูตามท่ีดี ใน

การรับฟง การยอมรับ หรอื

ปรับเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มีการกําหนดใหนิสิตสงงาน

ใหตรงตอเวลา และมีการ

กําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน

หากไมปฏิบัติตาม เชน การ

ตัดคะแนน   

- กําหนดใหทุกรายวิชามีการ

ประเมินผลดานรับผิดชอบ

ของนิสิต เชน ความ

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย การสงงานตรง

ตอเวลา 

- ใหนิสิตประเมินตนเองและ

ผูรวมงานในกลุม ในประเด็น

ท่ีเก่ียวกับระดับของการมี

สวนรวมในการทํางานรวม 

และนําผลการประเมินท่ีได

เปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลรายวิชา 

2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. สามารถคัดกรองขอมูลทาง

คณิตศาสตรและสถิติมาใช

แกไขปญหาอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได

อยางเหมาะสม 

3. สามารถนําเสนอรายงาน 

วิทยานิพนธหรือโครงการ

คนควา ท่ีตีพิมพในรูปแบบท่ี

เปนทางการ และไมเปน

ทางการ 

- การทําบทปฏิบัติการท่ีมีการ

ใชคณิตศาสตร สถิติ หรือ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข เปน

เครื่องมือในการวิเคราะห

ปญหา 

- การนําเสนอผลงานหนาชั้น

เรียน 

- การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการผานการสัมมนาทาง

วิชาการ 

- การทดสอบความสามารถใน

การใช คณิตศาสตร สถิติ 

หรือการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

- การนําเสนอผลงานใน

รายวิชาสัมมนา 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะในการวเิคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

01309511 การปาไมเขตรอน             

01309512 การใชประโยชนทรัพยากรปาไมเขตรอน             

01309513 การจัดการทรัพยากรปาไมเขตรอน             

01309521 หลักการใชที่ดินในปาเขตรอน             

01309561 วนวัฒนวิทยาปาเขตรอน             

01309591 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตรเขตรอน             

01309592 สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตรเขตรอน             

01309596 เร่ืองเฉพาะทางวนศาสตรเขตรอน             

01309597 สัมมนา             

01309598 ปญหาพิเศษ             

01309599 วิทยานพินธ             
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หมวดท่ี 5    หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะท่ีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

- มีการทวนสอบรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนตอปการศึกษา 

- มีทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดในแตละรายวิชาจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการ

สอน ดําเนินการโดยหลักสตูร 

- มีทวนสอบโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินความสอดคลองของกระบวนการ

เรียนการสอน และวิธีการประเมิน ตลอดจนผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนแกนิสิตกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดใน

หลักสตูร 

2.2  การทวนสอบระดบัหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกๆ ดาน 

- ผลงาน รางวัล และกิจกรรมของนิสิต 

- การประเมินโดยผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

2.  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาอาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย ระบบการบริหารและการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจท้ัง 4 ดาน กฎระเบียบ สิทธิ

ประโยชน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และกิจกรรมตางๆ ของคณะ 
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2. มีการจัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ี ใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเรียนรู และการปรับตัวเองเขา

สูการเปนอาจารย ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการสอนรวมกัน 

ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตนของอาจารยใหมตามระเบียบของคณะวนศาสตรและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

1) จัดใหมีระบบการประเมินดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน 

และผูเรียน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

2) จัดวาระการประชุมสาขาวิชา อยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนท้ังในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 

3) สนับสนุนใหเขาฝกอบรมเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท่ีสอดคลอง

กับผลการเรียนรูในแตละดาน 

4) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 

5) กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 

6) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน e-learning 

7) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) จัดใหอาจารยเขารับการอบรมทางวิชาการท่ีเปนสาขาเฉพาะของอาจารย 

2) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมในโครงการพัฒนาวิชาการท่ีเหมาะสม มีสวนรวมในกิจกรรม

บริการวิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

3) กระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการวนศาสตรเขตรอน 

4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมดานวนศาสตรเขตรอน 

หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการ
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สอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทําหนาท่ี 

•  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การ

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 

  •  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และผูประสานงาน ประชุมพิจารณาการ

วางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลวนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

  •  กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจดัการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพ

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  •  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

  •  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย นายจาง

ผูใชบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ 

  •  ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน 

 •  นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 

รวมถึงการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบเวลา 5 ป 

2. บัณฑิต 

 มุงเนนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ

วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตใน

สังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ

เรียนรูของนิสิต ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน 

รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ได เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ผลลัพธการเรียนรู บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทําท้ังในหนวยงานราชการและเอกชน โดยจะทําการสํารวจถึง

จํานวนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นอกจากนี้ในทุกปการศึกษาท่ีมี

บัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 

(3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตอไป 

ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยผลงานวิทยานิพนธหรือสวน

หนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

-62- 



มคอ. 2 

3. นิสิต 

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

• การรับนิสิต 

  มีระบบการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ 

มีคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคระบุไวอยางชัดเจน

ใน มคอ. 2 คือ 

  1) กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของ

หลักสูตร 

  2) มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและศักยภาพในการ

เรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

• การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

   หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได

อยางมีความสุข ดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยได

สงเสริมใหนิสิตรวมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังการเรียนและการ

ใชชีวิต เพ่ือใหนิสิตใหมของหลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา 

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ โดยประธานหลักสตูรแนะนําแนวทางการศึกษา การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับแผนการเรียน และขอกําหนดตางๆ 

3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิต ใชระบบอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลนิสิต 

และอาจารยท่ีปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธไดนัดหมายไดหลายชองทางเพ่ือการ

ปรึกษา หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตโดยใชรูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย พ่ีเลี้ยง 

ระบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือนตามเพ่ือนภายในรุนของนิสิตเอง ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเขาถึงนิสิต เปนการ

กระตุนใหนิสิตดําเนินการตามข้ันการศึกษาท่ีหลักสูตรไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหนิสิตสามารถศึกษาไดตามข้ันตอน

และกาวหนาไปพรอมกัน 

3.3 มีกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

• การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคงอยู

ของนิสิต และการสําเร็จการศึกษา อยางสมํ่าเสมอ โดยผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

• ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
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  หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปน

ประจําทุกป เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆ ของนิสิต เพ่ือนํามา

พัฒนาและควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต ดังนี้ 

  1) ชองทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนจากนิสิต โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา หรือ อาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร 

  2) เม่ือมีเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนํา

เรื่องรองเรียนเขาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาหาทางแกไข หาก

ขอรองเรียนท่ีเก่ียวของระดับคณะและคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการมอบหมายใหประธาน

หลักสูตรนําขอรองเรียนดังกลาว ดําเนินการโดยนําเขาประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับคณะตอไป 

  3) มีการติดตามขอรองเรียน เพ่ือรับฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

4. อาจารย 

4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม และมีกลไกการคัดเลือก

อาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส 

เนื่องจากหลักสูตรวนศาสตรเขตรอนเปนการใหความรวมมือจากทุกภาควิชาในสังกัดคณะ 

วนศาสตร ดังนั้นการรับอาจารยใหมใหเปนไปตามเกณฑของการรับอาจารยใหมของแตละภาควิชา ซ่ึงภายใต

การบริหารของหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับดูแลและติดตามการบริหารงานและการ

พัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารย การ

ประเมินความตองการดานขีดความสามารถของหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตร ซ่ึงมีระบบ

การรับและข้ันตอน ดังนี้ 

 1) หลักสูตรมีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑผานคณะและ

มหาวิทยาลัย ตามระบบ 

 2) เม่ือไดอัตรา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรวมประชุมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาสาขาท่ีตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของ

อาจารยใหม เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของ

หลักสูตร 

 3) อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดาน

อ่ืนๆ ตามภารกิจของหลักสูตร นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกท้ังยังทําใหอาจารยใหมไดมีเครือขายรูจักกันระหวางคณะ อาจารยใหม

จะไดรับมอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา/อาจารยพ่ีเลี้ยง 
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 4) มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอของคณะกรรมการการศึกษาคณะ 

และกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ 

ตามลําดับ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอไป 

4.2 คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของอาจารยในหลักสูตร 

 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซ่ึงเปนสวน

ท่ีมาจากการคัดกรองตามข้ันตอน 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 ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิ/มาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถามี) และสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพ่ือ

กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของหลักสูตร 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น

ของศิษยเกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา learning outcome 

กําหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการ

เรียนรู (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัด

แผนการ เรียนรวมกัน 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตร

โดย ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซ่ึงมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ (ถามี)/ผูใชบัณฑิต เขามารวม
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เปนกรรมการ เพ่ือใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาท่ี

ทันสมัย รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5) เสนอความเห็นชอบตามลําดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร 

6) นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 - 6) 

7) สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7) 

8) มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป 

9) ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และนําผล

การประเมินไปปรบัปรุงหลักสูตรตอไป 

 

5.2 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต เพ่ือให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความถูกตองและประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

2) มีการประชุมคณาจารยเพ่ือพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ

ประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมขอมูล เพ่ือนําเขาประชุมหลักสูตรโดยมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 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 มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

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

 1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพ่ือให
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อาจารยผูสอนแตละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 

พรอมท้ังกําหนดกิจกรรมการเรียนรู 

 2) มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาค

การศึกษา  

 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาใน

หลักสูตร เพ่ือพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลข้ึนเผยแพรกับ

นิสิต 

 4) หลังจากครบกําหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอ

หลักสูตรเพ่ือดําเนินการปดรายวิชา หากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไมใหมีปญหาในการกํากับ

ติดตาม มคอ.5/มคอ.6  

 5) กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

พิจารณาวาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรงุ มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป 
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• การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 1) หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2 

 2) อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของ

รายวิชา ใน มคอ. 2 มีการกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/ มคอ.4 ของแต

ละรายวิชา 

 3) อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาขอสอบและนํามาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรียน

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวแลวเสนอหลักสูตรและคณะ 

 4) หลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูและการ

พิจารณา ตัดสินผลการเรียนรวมกันในท่ีประชุมหลักสูตร 

 5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ตามรายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธีการท่ีใชในการ

ประเมิน เกณฑการประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาตอไป 

• การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

 1) อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู 

 3) อาจารยผูสอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีการแกไขเกรดของนิสิต 

 4) มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมหลักสูตร แลวนําเขาท่ี

ประชุมกรรมการประจําคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด 

 5) หลักสูตรนําขอมูลการประเมินผลการเรียนรูมาจัดทํา มคอ.7 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนและ

แกไขปญหาไดจริง จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร โดยการฝกประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานได

จริงเม่ือจบการศึกษา 
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5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

1) มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด

ภาคการศึกษา 

2) หลักสูตรภายใตการบริหารงานของคณะมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาใน

หลักสูตร เพ่ือพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร 

5) เสนอท่ีประชุมหลักสูตรพิจารณาเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงาน

ตอไป 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 

มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ

เทคโนโลยีและสิง่อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอของบประมาณ

ประจําป ดังนี้ 

1) สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังคณะ เพ่ือ

รวบรวมเขาท่ีประชุมคณะ 

4) หลักสูตรดําเนินการจัดทํารางคําของบประมาณประจําปสงไปยังคณะ สําหรับการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการจัดโครงการสนับสนุนการเรยีนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับ

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ 
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6.2 มีจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองอยางเพียงพอเหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองความตองการและความจําเปนพ้ืนฐานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

6.3 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา 

เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากหลักสูตรไมสามารถดําเนินการ

ไดจะประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดําเนินการ 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้และเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ

ปการศึกษา 

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป

ท่ีแลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ 

x x x 

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ x x x 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ

กับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
x x x 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรูใหกับ

นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบ

ของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพการบริหาร

หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
x* x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา  3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
x* x* x 

* เปนการประเมินตัวช้ีวัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี ้

หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม 

โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบ การตอบคําถามของ

นิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความ

เขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน

เนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในรายวิชาตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รวมถึงมีการประเมินดานทักษะกลยุทธการสอนและการใชสื่อการสอน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
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การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําโดยจัดทําแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตวา สามารถ

ปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด รวมถึงมีแบบสอบถามนิสิตในวันท่ีจบ

การศึกษาถึงความคิดเห็นตอภาพรวมของหลักสูตร เชน สนองตอบตอความคาดหวังของนิสิตหรือไม อยางไร 

สามารถนําวิชาความรูไปใชปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด เปนตน ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต

ละรายวิชา อีกท้ังประเมินผูทรงคุณวุฒิจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะวนศาสตร 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละ

รายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการ

ปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้น โดยนําผลการดําเนินการรายวิชาเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ ซ่ึงจะ

ดําเนินการไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะ

สรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาโครงการฯ และจัดใหมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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