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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   สถานการณปจจุบันของทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรแร และ พลังงาน กําลังตกอยูในข้ันวิกฤตซ่ึง

เปนผลมาจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางไมสมดุลในหวง

หลายทศวรรษท่ีผานมา นอกจากนี้ยังมีปญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอันเปน

ปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมรุนแรงข้ึนอยางท่ีเห็นอยูในปจจุบันเชน ปญหา

ความแหงแลงซํ้าซากและยาวนาน ปญหาน้ําทวม แผนดินไหว การพังทลายของหนาดินในพ้ืนท่ีท่ีสูง ผลผลิตท้ัง

ทางตรงและทางออมของทรัพยากรปาไมลดลงในข้ันวิกฤต ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และจะสงผล

กระทบตอเนื่องมาสูสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะตอวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตคนไทยเปนอยางมาก จากกรอบแนวคิด

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (2560 – 2564) รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาท่ีมีความ

ตอเนื่องจากแผนฯ 11 ใชหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี

สวนรวม การเปลี่ยนผานจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีการกระจายรายไดท่ี

เหมาะสม มีระบบนิเวศนท่ีดี เพ่ือสรางความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทยเปนสิ่งท่ีไดพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่องยาวนาน ซ่ึง

เปนผลมาจากการปรับตัวของคนในสังคมตอสถานการณโลกท่ีมีการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม

มาพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน และเปนผลทําใหมุมมองหรือทัศนคติตอการใช

ชีวิตแบบพ่ึงพาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ีลาหลังและพัฒนายังกลับทําใหเกิดการเสียสมดุล

นิเวศ  ดังนั้นการจัดการศึกษาจําเปนท่ีจะตองสรางภูมิคุมกัน ตองสรางกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการสราง

ปญญา และรูเทาทันตอความหลากหลายและซับซอนของบริบทตางๆ ดานทรัพยากรปาไมซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปนใน

สังคมไทยปจจุบัน นอกจากนี้แลวในบริบทวิถีชีวิตของประชากรสวนใหญของประเทศท่ียังไมสามารถปรับ 

เปลี่ยนไดอยางรวดเร็วเหมือนการปรับเปลี่ยนของวิทยาการเทคโนโลยีในบริบทโลกคือ การขยายพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตการเกษตร การปลูกพืชเชิงเดี่ยวดวยการทําลายพ้ืนท่ีปาไม และการใชเทคโนโลยีการเกษตรเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต ไดสงผลกระทบทางลบตอโครงสรางและการทําหนาท่ีของระบบนิเวศปาไมและสิ่งแวดลอม          

กอปรกับประชากรเพ่ิมข้ึนและประชากรสวนใหญของประเทศมีความยากจน ตองอพยพเขาสูเมืองใหญเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพ สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชากรลดลง การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะวัยเรียนท่ีเนนการแขงขันเขมขน สงผลกระทบตอวิธีคิด ทัศนคติและ

ตอเนื่องไปสูประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไป  ในขณะท่ีตนทุนทรัพยากรปาไมสัตวปา ดิน น้ํา ก็เสื่อมลงใน
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ข้ันวิกฤติ ดังนั้นการพัฒนากําลังคนของประเทศท่ีพรอมดวยความรูดานวนศาสตรท่ีเขาใจและดํารงไวซ่ึง

ระบอบสังคมและวัฒนธรรมไทยจึงมีความสําคัญยิ่ง 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรดานวนศาสตร ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับการประเมินและทบทวนเพ่ือปรับปรุงใหหลักสูตรมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ป ไดยึดหลักจากกรอบแนวคิดดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบแผนระยะยาวอุดมศึกษา 15 ป ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 10 ป  (พ.ศ. 2556-2565) อันจะนําไป 

สูการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอการยกระดับการศึกษาไทย เพ่ือผลิตกําลังคนของประเทศสาขาวนศาสตร 

ท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการทรัพยากรปาไมท่ียั่งยืน มีขีดความสามารถและความพรอมในการแขงขัน

ของประเทศในระดับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความโดดเดนดานการศึกษาทางวิทยาศาสตรการเกษตรมายาวนาน 

โดยเฉพาะสาขาเกษตรและปาไม ท่ีไดรับการยกยองและจัดอันดับเปนท่ี 1 ในภูมิภาคเอเซียนมาอยางตอเนื่อง 

การสั่งสมองคความรูและประสบการณจากการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายท่ีชัดเจน

ในการสรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม เพ่ือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณคาเพ่ือการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูตลอดเวลาใหทันกระแส

การพัฒนาเทคโนโลยีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) ของคณะวนศาสตร จึงสอดคลองกับ           

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ใหเปนกําลังคนดานวนศาสตรของประเทศ  

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

-  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมสาระอยูดีมีสุข กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ กลุมสระ

ภาษากับการสื่อสาร กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และกลุมสาระสุนทรียศาสตร 

-  หมวดวิชาเฉพาะ ไดแก คณิตศาสตร เคมีท่ัวไป ฟสิกส หลักสถิติ แคลคูลัส วิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เชน พฤกษศาสตร และสัตววิทยาท่ัวไป เปนตน 

 

13.2  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอ่ืน 

  ไมมี 
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13.3 การบริหารจัดการ   

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร ทําหนาท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน มีการวางแผนรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย

ผูสอน เพ่ือพิจารณาขอกําหนดรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินงานให

เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 

 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในวิทยาการและเทคโนโลยี

ทางดานวนศาสตรแหงศตวรรษท่ี 21 เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไม สิ่งแวดลอม และบริบท

ทางสังคมของ ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกในภาพรวม ท้ังกอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

1.2  ความสําคัญ 

ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีนับวันจะ

รุนแรงข้ึน นานาประเทศตางตระหนักและพยายามคนคิดการรับมือกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้เปนผลเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษยท่ีเรียกวาการพัฒนาเพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

แตการพัฒนาเหลานั้นเปนการพัฒนาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนตนทุนหลัก การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและปาไมดําเนินการอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการดานการจัดการอยางยั่งยืน กอปรกับ

ประเทศไทยได กําหนดวิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และเขาสู

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเนนท้ังดานความม่ันคง ความม่ังค่ัง 

และความยั่งยืนของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวนศาสตร จึงไดปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสถานการณตางๆ ดังกลาว โดยมุงหวังผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู

ความสามารถ กอปรดวยประสบการณและทักษะแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในกระบวนการวิจัย การแกปญหา การพัฒนาและสงเสริมงานดานการจัดการทรัพยากรปาไมได

อยางยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมท่ีมี

ความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคม ประเทศชาติ 

และพลเมืองโลกท่ีดี 
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1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะประสบการณทางดานวนศาสตร กอปรดวย

คุณธรรม จริยธรรม มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน มีความพรอมสําหรับการปฏิบัติวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรค มีทักษะดานการ

แกปญหา การวิเคราะหวิจัย การใชเทคโนโลยีและวิทยาการทางดานการปาไมสมัยใหมไดอยางเหมาะสม เทา

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ภูมิภาค และบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศ 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับมาตรฐานของประเทศ 

(Compliance to the Thai 

Qualification Framework)  

2. สรางเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

และ/หรือภาษาอ่ืน ๆ ท่ีใชในเขต

ประชาคมอาเซียน 

3. แผนการติดตามการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่องในดานมาตรฐานสากล

ท่ีเก่ียวของ  

4. แผนการติดตามผลการนํา

หลักสูตรไปใช พรอมท้ังสราง

ชองทางในการรับฟงความคิดเห็น

ตางๆ จากทุกฝายท่ีเก่ียวของ เชน 

คณาจารย นิสิต ภาคราชการ และ

เอกชน 

ระยะสัน้ 

1. ดําเนินการทบทวนขอกําหนดเฉพาะ

ของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคลองกับมาตรฐานของประเทศและ

มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ

รายวิชาใหสอดรับกับผลการเรียนรู 

3. กระตุน สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิต

เห็นความสําคัญของภาษาท่ี2 

(ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอ่ืน ๆ ท่ี

ใชในเขตประชาคมอาเซียน) 

ระยะยาว 

1. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสําหรับ

ขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร 

2. ดําเนินการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรเปนระยะๆ ทุก 5 ป 

1. ความพึงพอใจของหนวยงานท่ี

รับบัณฑิตเขาทํางาน 

2. จํานวนโครงการท่ีสงเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษใหกับนิสิต 

3. รายวิชาท่ีเปดสอนเปน             

พหุภาษา 

4. ความพึงพอใจของหนวยงานท่ี

รับนิสิตเขาฝกงานในโครงการ          

สหกิจศึกษา 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 เปนระบบทวิภาค  
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 มี   

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  

 วัน – เวลาราชการ 

   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม–เดือนธันวาคม 

   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบ

แตกตางจากเดิม โดยท่ีนิสิตจะมีสังคมท่ีกวางข้ึน ตองรับผิดชอบตนเองมากข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมท้ังการเรียนใน

หองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนิสิตตองสามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม  

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหานิสิตดานการปรับตัว ทางคณะจัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม  เพ่ือใหคําแนะนําในการเรียนและกิจกรรมสรางเสริมตางๆของคณะ  จัดมัชฌิมนิเทศนิสิตเพ่ือแนะนํา

เทคนิคและแกปญหาเก่ียวกับการเรียน และจัดใหมีการดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือทําหนาท่ี

สอดสองดูแลและแกปญหานิสิต  

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ป

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ (คน) จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 รวม 

2560 300 - - - 300 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2561 300 300 - - 600 ปละ 300 คน เริ่มจบปการศึกษา 2564 

2562 300 300 300 - 900  

2563 300 300 300 300 1200  

2564 300 300 300 300 1200  
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2.6  งบประมาณตามแผน 

- งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา 4,176,000 8,352,000 12,528,000 16,704,000 16,704,000 

คาลงทะเบียน 2,352,000 4,704,000 7,056,000 9,408,000 9,408,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,120,000 18,240,000 27,360,000 36,480,000 45,600,000 

รวมรายรับ 15,648,000 31,296,000 46,944,000 62,592,000 71,712,000 

- งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร  1,800,000 2,100,000 2,700,000 3,000,000 3,300,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

3. ทุนการศึกษา 600,000 720,000 864,000 1,036,800 1,036,800 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 3,600,000 5,220,000 7,164,000 8,836,800 9,136,800 

ข. งบลงทุน      

คาครุภณัฑ 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 24,000,000 

รวม (ข) 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 24,000,000 

รวม (ก) + (ข) 9,600,000 17,220,000 25,164,000 32,836,800 33,136,800 

จํานวนนิสิต  300 600 900 1,200 1,200 

คาใชจายตอหัวนิสิต 32,000 28,700 27,960 27,364 27,614 

 

 2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร  

 3.1.1  จํานวนรวมหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   141  หนวยกิต 

 3.1.2   โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 

-  กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

-  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา    6   หนวยกิต 

-  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร              13  หนวยกิต 

-  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา   5   หนวยกิต 

-  กลุมสาระสุนทรียศาสตร             ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา      105  หนวยกิต 

-  วิชาแกน          53   หนวยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ        43  หนวยกิต 

-  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา     9   หนวยกิต 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา       6  หนวยกิต  

3.1.3 รายวิชา  

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา 30   หนวยกิต  

1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข     ไมนอยกวา  3    หนวยกิต 

   01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

(Physical Education Activities) 

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

1.2)  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

01132101 ผูประกอบการรุนใหม     3(3-0-6) 

(Modern Enterpreneur) 

01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี   3(3-0-6) 

(Economics for Better Living) 

01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา   3(3-0-6) 

(Creativity for Value Management) 

1.3)  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   13  หนวยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 
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01355xxx ภาษาอังกฤษ      9( - -)  

(English) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร จํานวน 1 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

01371111 สื่อสารสนเทศ      1(1-0-2) 

(Information Media) 

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร    1(0-2-1) 

(Computer Applications) 

1.4)  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา  5  หนวยกิต  

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(2-0-4) 

(Knowledge of the Land) 

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Ways of Life and Culture in ASEAN) 

01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน  3(3-0-6) 

(Thai Society and ASEAN Community in Today’s World) 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

(World Politics in Daily Life) 

01999031 มรดกอารยธรรมโลก     3(3-0-6) 

(The Heritage of World Civilizations) 

1.5)  กลุมสาระสุนทรียศาสตร   ไมนอยกวา  3   หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)  

(Agricultural Resources and Environment) 

01240011 การออกแบบในชีวิตประจําวนั    3(3-0-6) 

(Design in Everyday Life) 

01255101 มนุษยกับทะเล     3(3-0-6) 

(Man and Sea) 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  105   หนวยกิต  

- วิชาแกน   53   หนวยกิต  

  01301111  วนศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

(Introduction to Forestry) 
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  01301321** 1หลักการจัดการลุมน้ํา     3(2-3-6) 

(Principles of Watershed Management) 

  01302131   รุกขวิทยา       3(2-3-6) 

(Dendrology) 

  01302132** รุกขวิทยาภาคสนาม      1(0-3-2) 

(Field Dendrology) 

  01302211   นิเวศวิทยาปาไม      3(3-0-6) 

   (Forest Ecology) 

  01302212   นิเวศวิทยาปาไมภาคสนาม     1(0-3-2) 

 (Field Forest Ecology) 

  01303221** การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I    3(2-3-6) 

 (Surveying and Mapping in Forestry I) 

  01303222** การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไมภาคสนาม   1(0-3-2) 

    (Field Surveying and Mapping in Forestry) 

01304221   การคณิตปาไมภาคสนาม     1(0-3-2) 

   (Field Forest Mensuration) 

  01304311   หลักการจัดการปาไม      3(3-0-6) 

   (Principles of Forest Management) 

01305213   กายวิภาคและการพิสูจนไม     3(2-3-6) 

   (Anatomy and Identification of Wood) 

  01306213   การปลูกปาภาคสนาม     1(0-3-2) 

 (Field Forestation)  

01306341*   ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป   3(3-0-6)  

(Abridged Geology and Soil Science in Forestry) 

01306342*  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

(Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry) 

01401114   พฤกษศาสตรท่ัวไป      3(2-3-6) 

   (General Botany) 

01403111   เคมีท่ัวไป       4(4-0-8) 

    (General Chemistry) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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01403112  เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

   (Laboratory in General Chemistry) 

01403221  เคมีอินทรีย       4(4-0-8) 

   (Organic Chemistry) 

01403222  เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

   (Laboratory in Organic Chemistry) 

 01417111  แคลคูลัส I       3(3-0-6) 

  (Calculus I) 

01420115  ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

   (Laboratory in Abridged Physics) 

01420119  ฟสิกสอยางสังเขป      3(3-0-6) 

 (Abridged Physics) 

01422111  หลักสถิติ        3(3-0-6) 

 (Principles of Statistics) 

 

  -  วิชาเฉพาะบังคับ  43  หนวยกิต  

01303311**2 การทําไม       3(3-0-6) 

   (Timber Harvesting) 

01304351** การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไม    3(3-0-6) 

   (Forest Resource Inventory) 

01304352** การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไมภาคสนาม   1(0-3-2) 

   (Field Forest Resource Inventory) 

01304413   กฎหมายและการบริหารงานปาไม    3(3-0-6) 

   (Forest Law and Administration) 

01304441   เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม     3(3-0-6) 

   (Forest Resource Economics) 

01305421   การใชประโยชนวนผลิตภัณฑ     3(3-0-6)  

   (Forest Product Utilization) 

01306211** หลักวนวัฒน       3(3-0-6) 

   (Principles of Silviculture) 

 

** วิชาปรับปรุง 
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01306212** การปลูกปา       3(3-0-6) 

   (Forestation) 

01307311**วนศาสตรชุมชนเบื้องตน     3(3-0-6) 

  (Introduction to Social Forestry) 

01308311   อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  3(3-0-6) 

  (Parks, Recreation and Nature Tourism) 

01314321   นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา    3(3-0-6) 

   (Wildlife Ecology and Management) 

01349311*  พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร     3(3-0-6) 

    (Foundamental of Geo-informatics) 

01349312*  พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 

    (Laboratory in Foundamental of Geo-informatics) 

01xxx391** ระเบียบวิธีวิจัยทาง ... (ตามกลุมวิชา)    3(3-0-6) 

    (Research Methods in [by subject]) 

01xxx497   สัมมนา (ตามกลุมวิชา)      1 

   (Seminar) 

01423113   สัตววิทยาท่ัวไป      3(2-3-6) 

  (General Zoology) 

 

 วิชาภาคสนาม จํานวน 1 หนวยกิต ใหนิสิตเลือกเรียนตามตามกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

01301322** การจัดการลุมน้ําภาคสนาม     1(0-3-2) 

  (Field Watershed Management) 

01302313**2

3 วิทยาศาสตรชีวภาพปาไมภาคสนาม    1(0-3-2) 

  (Field Forest Biological Sciences) 

01303313** วิศวกรรมปาไมภาคสนาม     1(0-3-2) 

  (Field Forest Engineering) 

01304312** การจัดการปาไมภาคสนาม     1(0-3-2) 

  (Field Forest Management) 

01306311** เทคโนโลยีวนวฒันภาคสนาม     1(0-3-2) 

  (Field Silvicultural Technology) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 

14 

 

                                                           



01307312** วนศาสตรชุมชนภาคสนาม     1(0-3-2) 

  (Field Social Forestry) 

01308312** อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  1(0-3-2) 

    ภาคสนาม 

(Field Parks, Recreation and Nature Tourism) 

01314322** การจัดการสัตวปาและทุงหญาภาคสนาม    1(0-3-2) 

(Field Wildlife and Range Management) 

 

 -  วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา   9  หนวยกิต  

 

ใหเรียนวิชาตอไปนี้ 2 หนวยกิต 

01xxx499** 4 โครงงาน (ตามกลุมวิชา)     2(0-6-3) 

(Project) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาตามกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 7 หนวยกิต  

 

1)  กลุมวิชาการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม 

01301323** การวิเคราะหระบบลุมน้ํา       3(2-3-6) 

 (Watershed System Analysis) 

01301411   นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

 (Natural Resource and Environmental Conservation Policy) 

01301441   ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการลุมน้ํา    3(2-3-6) 

 (Geoinformatic for Watershed Management) 

01301451** การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุมน้ํา  2(2-0-4) 

 (Climate Change and Watershed Management) 

01301461   อุทกวิทยาปาไม      3(2-3-6) 

 (Forest Hydrology)         

01301471   หลักการใชท่ีดิน      3(2-3-6) 

 (Principles of Land Use) 

01301481   การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม     3(3-0-6) 

 (Forest Environmental Management) 

 

** วิชาปรับปรุง 
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01301482** 5การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม    2(2-0-4)                                              

 (Environmental Conservation Extension) 

 01301483** อิทธิพลปาไมตอสิ่งแวดลอม     2(2-0-4) 

     (Forest Influences on Environment) 

01301496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม   1-3 

 (Selected Topics in Watershed and Environmental  Management) 

01301498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

01349390    การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490    สหกิจศึกษา        6 

  (Cooperative Education) 

 

2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม  

01302411**6 พลวัตปาเขตรอน      2(2-0-4) 

  (Tropical Forest Dynamics) 

01302412*   นิเวศวิทยากลาไมตนปาเขตรอน    2(2-0-4) 

  (Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings) 

01302413    การวิเคราะหทางสถิติทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม  3(2-3-6) 

        โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  (Statistical Analyses for Forest biological Research Using   

 Computer Program) 

01302431    อนุกรมวิธานของพรรณไมปา     3(2-3-6) 

  (Forest Plant Systematic) 

01302432** ไผและปาลม        2(2-0-4) 

  (Bamboo and Palm) 

01302433** พืชปากินได        2(2-0-4) 

  (Edible Wild Plants) 

 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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01302434** การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพปาไม    2(2-0-4) 

  (Forest Biodiversity Conservation)  

01302461    กีฏวิทยาปาไม        3(2-3-6) 

 (Forest Entomology) 

01302462   แมลงศัตรูไมปาและไมในเมืองเขตรอน    3(2-3-6) 

 (Insect Pests of Tropical Forest and Urban Trees) 

01302463** การจัดการแมลงปาไมในเขตรอน    2(2-0-4) 

 (Forest Insect Management in the Tropics) 

01302471   พยาธิวิทยาปาไม        3(2-3-6) 

 (Forest Pathology) 

01302472* 7 เห็ดปา        3(2-3-6) 

 (Wild Mushrooms) 

01302481   กายวิภาคของไมตน      3(2-3-6) 

 (Anatomy of Trees) 

01302482   สรีรวิทยาของไมตน            3(2-3-6) 

 (Physiology of Trees) 

01302483   พันธุศาสตรปาไม       3(2-3-6) 

 (Forest Genetics) 

01302484   เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตกลาไมปา    3(2-3-6) 

 (Biotechnology for Forest Tree Seedling Production) 

01302496   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม    1-3 

 (Selected Topics in Forest Biological Sciences) 

01302498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

 

 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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3)  กลุมวิชาวิศวกรรมปาไม  

01303321** 8การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม II         2(1-3-4) 

 (Surveying and Mapping in Forestry II) 

01303331   วิศวกรรมปฐพีในการปาไม       3(2-3-6) 

 (Soil Engineering in Forestry) 

01303361** เครื่องจักรกลทางปาไม             3(3-0-6) 

 (Forest Machinery) 

01303421** การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีทางทรัพยากรปาไม         3(3-0-6) 

 (Geospatial Analysis in Forest Resources) 

01303422** ภูมิสารสนเทศประยุกตในทางวิศวกรรมปาไม           3(2-3-6) 

 (Applied Geo-Informatics in Forest Engineering) 

01303431   วิศวกรรมการควบคุมการกรอนของดิน          3(2-3-6) 

 (Soil Erosion Control Engineering) 

01303441** การวางแผนการทําไม             2(2-0-4) 

 (Logging Planning) 

01303442*  การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในปาเศรษฐกิจ   2(2-0-4) 

 (Environmental Impact Management in Commercial Forest) 

01303443** การยศาสตรในทางปาไม           2(1-3-4) 

 (Ergonomics in Forestry) 

01303451** การใชคอมพิวเตอรในทางปาไม           2(1-3-4) 

 (Computer Applications in Forestry) 

01303452*  การจัดการสารสนเทศในทางปาไม  3(3-0-6) 

 (Forest information management) 

01303453*  เทคโนโลยีสมัยใหมในทางปาไม                                          2(2-0-4) 

  (Emerging technology in forestry) 

01303496   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม     1-3 

 (Selected Topics in Forest Engineering) 

01303498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

 

4) กลุมวิชาการจัดการปาไม 

01304321   รุกขกาลวิทยา       3(2-3-6) 

 (Dendrochronology) 

01304322*  การคณิตปาไม      2(2-0-4) 

 (Forest Mensuration) 

01304331** ภาพคณิตทางการปาไม     3(2-3-6) 

 (Photogrammetry in Forestry) 

01304332   หลักการรับรูระยะไกล      3(2-3-6) 

 (Principles of Remote Sensing) 

01304353** การสํารวจทรัพยากรปาไมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน  2(2-0-4) 

(Forest Resource Inventory for Specific Purposes) 

01304411   นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 

 (Natural Resource Policy)   

01304412   แผนการจัดการปาไม        3(3-0-6) 

 (Forest Management Plan)   

01304414* หลักการจัดการความรูปาไม     2(2-0-4) 

(Principles of Forest Knowledge Management)   

01304421   ชีวมิติปาไม        3(3-0-6) 

 (Forest Biometry) 

01304431** เทคนิคการทําแผนท่ีปาไม     3(2-3-6) 

 (Forest Mapping Techniques) 

01304432*9เทคนิคการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและปาไม  2(2-0-4) 

 (Techniques for Forest and Land Use Change Analysis) 

01304442   การประเมินคาปาไม       3(3-0-6) 

 (Forest Valuation) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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01304443   การตลาดปาไม      3(3-0-6) 

 (Forest Marketing) 

01304461** การประชาสัมพันธดานการปาไม    2(2-0-4) 

 (Public Relations in Forestry) 

01304462   การจัดการปาชายเลน      3(3-0-6) 

 (Mangrove Forest Management) 

01304496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม     1-3 

 (Selected Topics in Forest Management) 

01304498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

 

5)  กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา    

01306411** เทคโนโลยีวนวฒันเพ่ือการปลูกปา    2(2-0-4) 

     (Silviculture technology for forestation) 

01306412*10  วนวัฒนวิทยาปาชายเลน     2(2-0-4) 

     (Mangrove Silviculture) 

01306421   เมล็ดพรรณไมปา      3(2-3-6) 

  (Forest Tree Seeds) 

01306422** การปรับปรุงพันธุไมปา      2(2-0-4) 

     (Forest Tree Improvement) 

01306431** ไฟปาและการควบคุม      2(2-0-4) 

 (Forest Fire and Control) 

01306441   ปฐพีวิทยาปาไม        3(2-3-6) 

 (Forest Soils) 

01306442** สารอาหารไมปา       2(2-0-4) 

 (Forest Tree Nutrition) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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01306461**  วนวัฒนเขตเมือง      3(2-3-6) 

 (Urban Silviculture) 

01306496   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน      1-3 

 (Selected Topics in Silviculture) 

01306498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

 

6)  กลุมวิชาวนศาสตรชุมชน  

 01307411*11 ธรรมาภิบาลปาไมและระบบการถือครองปาไมเบื้องตน  2(2-0-4) 

 (Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System) 

01307412  การจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน    3(3-0-6) 

 (Community Based Forest Resource Management) 

01307421  หลักวนเกษตรและการจัดการ     3(3-0-6) 

 (Principles of Agroforestry and Management) 

01307431  การสงเสริมการปาไม      3(3-0-6) 

 (Forestry Extension) 

01307432* เทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตรชุมชน    2(2-0-4) 

 (Techniques and Tools in Social Forestry) 

01307433* การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในงานวนศาสตรชุมชน 3(3-0-6) 

 (Participatory Learning Process in Social Forestry) 

01307496  เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน     1-3 

 (Selected Topics in Social Forestry) 

01307498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง  
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01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

01454111  รัฐศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

 (Introduction to Political Science) 

01459231  จิตวิทยาชุมชน       3(3-0-6) 

 (Community Psychology) 

01460231  สังคมวิทยาชนบท      3(3-0-6) 

 (Rural Sociology) 

01460433  สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

 (Environment Sociology) 

01460442  การพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 

 (Community Development) 

 

7)  กลุมวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

01308421   การวางแผนอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ     3(2-3-6) 

 (Planning for Parks and Recreation Areas) 

01308422   การออกแบบภูมิทัศนและผังบริเวณนันทนาการ    3(2-3-6) 

 (Landscape and Recreation Site Design) 

01308431   เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม     3(2-3-6) 

 (Environmental Interpretation Techniques) 

01308432** 12โปรแกรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการนําเท่ียว   

 2(2-0-4) 

  ทางธรรมชาต ิ       

  (Ecotourism Programming and Nature Guide) 

 01308433** การจัดการอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ    2(2-0-4) 

  (Management for Parks and Recreation Areas) 

01308496   เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว  1-3 

ทางธรรมชาต ิ

  (Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism) 

01308498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

** วิชาปรับปรุง 
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01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

 

8)  กลุมวิชาการจัดการสัตวปาและทุงหญา  

01314411  ปกษีวิทยาปาไม      3(2-3-6) 

 (Forest Ornithology) 

01314412  วิทยาสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม     3(2-3-6) 

 (Forest Mammalogy) 

01314422   เทคนิคการศึกษาและจัดการสัตวปา     3(2-3-6) 

 (Wildlife Study and Management Techniques) 

01314423**13
 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปาเขตรอน   2(2-0-4) 

 (Tropical Wildlife Ecology and Management) 

01314441   หลักการจัดการทุงหญา      3(3-0-6) 

 (Principles of Range Management) 

01314451** การใชประโยชนทุงหญา     2(2-0-4) 

 (Range Utilization) 

01314496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา   1-3 

 (Selected Topics in Wildlife and Range Management) 

01314498   ปญหาพิเศษ        1-3 

 (Special Problems) 

01349390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01349490   สหกิจศึกษา        6 

 (Cooperative Education) 

    

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

 

 

** วิชาปรับปรุง 
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 ความหมายของรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 (01)   หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

 เลขลําดับท่ี 3-5 (301-349)  หมายถึง กลุมวิชาทางวนศาสตร โดย 

   301 หมายถึง  กลุมวิชาการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 

   302 หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 

   303  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมปาไม 

   304 หมายถึง  กลุมวิชาการจัดการปาไม 

305  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 

   306 หมายถึง  กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา 

   307 หมายถึง  กลุมวิชาวนศาสตรชุมชน 

   308 หมายถึง  กลุมวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

   310  หมายถึง   กลุมวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 

   314 หมายถึง  กลุมวิชาการจัดการสัตวปาและทุงหญา 

   349 หมายถึง  กลุมวิชากลางของคณะวนศาสตร 

เลขลําดับท่ี 6-8  มีความหมายดังนี้ 

ลําดับท่ี 6    หมายถึง ระดับชั้นป 

ลําดับท่ี 7    หมายถึง วิชาในกลุมวิชา มีความหมายดังตอไปนี้ 

- กลุมวิชาการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 

1    หมายถึง    กลุมอนุรักษวิทยาท่ัวไป 

2    หมายถึง    กลุมการจัดการลุมน้ํา 

3    หมายถึง    กลุมเศรษฐกิจ-สังคมของลุมน้ํา 

4    หมายถึง    กลุมเทคโนโลย ี

5    หมายถึง    กลุมดานอุตุนิยมวิทยา 

6    หมายถึง    กลุมดานอุทกวิทยา 

7    หมายถึง    กลุมการใชท่ีดิน 

8    หมายถึง    กลุมสิ่งแวดลอม 

9    หมายถึง    กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 

1   หมายถึง กลุมนิเวศวิทยาปาบกและนิเวศวิทยาเขตเมือง 

2   หมายถึง กลุมนิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
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3    หมายถึง กลุมอนุกรมวิธานพรรณไมปาและความหลากหลายทางชีวภาพ 

4    หมายถึง กลุมนิเวศวิทยาและประชากรสัตวปา 

5    หมายถึง กลุมเพาะเลี้ยงสัตวปา 

6    หมายถึง กลุมกีฏวิทยาปาไม 

7    หมายถึง กลุมโรควิทยาปาไมและจุลินทรียปาไม 

8    หมายถึง กลุมสรีรวิทยา พันธุศาสตร และเทคโนโลยีชีวภาพปาไม 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาวิศวกรรมปาไม 

1    หมายถึง กลุมวิศวกรรมปาไมท่ัวไป 

2    หมายถึง กลุมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3    หมายถึง กลุมการกอสรางและวิศวกรรมปฐพีในการปาไม 

4    หมายถึง กลุมการทําไม 

5    หมายถึง กลุมคอมพิวเตอรประยุกตในงานปาไม 

6    หมายถึง กลุมเครื่องกลทางปาไม 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาการจัดการปาไม 

1    หมายถึง กลุมนโยบายและการบริหารทรพัยากรปาไม 

2    หมายถึง กลุมชีวมิติปาไม 

3    หมายถึง กลุมการรับรูจากระยะไกล 

4    หมายถึง กลุมเศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม 

5    หมายถึง    กลุมการสํารวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรปาไม 

6    หมายถึง กลุมประชาสัมพันธ 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 

1    หมายถึง กลุมพ้ืนฐาน 

2    หมายถึง กลุมกลศาสตรและฟสิกส 

3    หมายถึง กลุมทางเคมี 

4    หมายถึง กลุมการจัดการอุตสาหกรรม 

5    หมายถึง กลุมการออกแบบและการใชประโยชน 

6    หมายถึง  กลุมเทคโนโลยีการแปรรูปและการตกแตงผิวหนาไม 

7    หมายถึง  กลุมเทคโนโลยีการผลิตแผนไมประกอบและพลังงาน 

8    หมายถึง กลุมการใชเครื่องมือและการควบคุม 

9    หมายถึง กลุมฝกงาน วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 
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-  กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา 

1    หมายถึง กลุมวนวัฒนวิทยา 

2    หมายถึง กลุมพันธุไมปา 

3    หมายถึง กลุมอารักขาปาไม 

4    หมายถึง กลุมปฐพีวิทยาปาไม 

5    หมายถึง กลุมการจัดการตนไมและสวนปา 

6    หมายถึง กลุมตนไมในเมือง 

7    หมายถึง กลุมเครื่องมือการวิจัย 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาวนศาสตรชุมชน 

1    หมายถึง กลุมวนศาสตรชุมชนท่ัวไป 

2    หมายถึง กลุมวนเกษตร 

3    หมายถึง กลุมการสงเสริมปาไม 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

1    หมายถึง กลุมท่ัวไปทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

2    หมายถึง กลุมการวางแผนและออกแบบ 

3    หมายถึง กลุมทักษะเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 

1    หมายถึง กลุมพ้ืนฐาน 

2    หมายถึง กลุมกลศาสตรและฟสิกส 

3    หมายถึง กลุมทางเคมี 

4    หมายถึง กลุมเทคโนโลยีการผลิตเยื่อและกระดาษ 

5    หมายถึง กลุมเทคโนโลยีการตกแตงผิวและการแปรรูปกระดาษ 

6    หมายถึง กลุมเทคโนโลยีการพิมพกระดาษและการใชประโยชน 

7    หมายถึง กลุมเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

8    หมายถึง กลุมการใชเครื่องมือ การควบคุมและการจัดการ 

9    หมายถึง กลุมฝกงาน วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชาการจัดการสัตวปาและทุงหญา 

1    หมายถึง กลุมอนุกรมวิธานสัตวปา 

2    หมายถึง กลุมนิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 

26 

 



4    หมายถึง กลุมสัตวปาดานอ่ืนๆ 

5    หมายถึง กลุมนิเวศวิทยาและการจัดการทุงหญา 

6    หมายถึง กลุมการใชประโยชนทุงหญา 

9    หมายถึง กลุมวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

-  กลุมวิชากลางของคณะวนศาสตร 

1    หมายถึง   กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศปาไม 

9    หมายถึง   กลุมสหกิจศึกษา 

 

เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

 1)  สําหรับนิสิตท่ีไมเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

 

  ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01301111 วนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

01403111 เคมีท่ัวไป  4(4-0-8) 

01403112 เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 

   

  ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302131 รุกขวิทยา 3(2-3-6) 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป  3(2-3-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-3-2) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -  - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  - ) 

 รวม 17( -  - ) 

  

  ปท่ี 1  ภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม  1(0-3-2) 

 รวม 1(0-3-2) 
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  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01306211 หลักวนวัฒน 3(3-0-6) 

01403221 เคมีอินทรีย  4(4-0-8) 

01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 รวม 15( -  - ) 

  

  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302211 นิเวศวิทยาปาไม 3(3-0-6) 

01303221 การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I 3(2-3-6) 

01306212 การปลูกปา 3(3-0-6) 

01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป 3(3-0-6) 

01306342 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป

ภาคปฏิบัติการ 

1(0-3-2) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป  3(2-3-6) 

 รวม 19(16-9-38) 

  

  ปท่ี 2  ภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302212 นิเวศวิทยาปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

01303222 การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

01304221 การคณิตปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

01306213 การปลูกปาภาคสนาม 1(0-3-2) 

 รวม 4(0-12-8) 
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  ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01301321 หลักการจัดการลุมน้ํา 3(2-3-6) 

01303311 การทําไม 3(3-0-6) 

01308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 3(3-0-6) 

01349311 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 

01349312 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01422111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 รวม 19(17-6-38) 

   

  ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304311 หลักการจัดการปาไม 3(3-0-6) 

01304351 การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไม 3(3-0-6) 

01305213 กายวิภาคและการพิสูจนไม 3(2-3-6) 

01307311 วนศาสตรชุมชนเบื้องตน 3(3-0-6) 

01xxx391 ระเบียบวิธีวิจัยทาง (ตามกลุมวิชา) 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 

  

  ปท่ี 3  ภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304352 การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไม ภาคสนาม 1(0-3-2) 

 วิชาภาคสนามตามกลุมวิชา 1(0-3-2) 

 รวม 2(0-6-4) 
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  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304441 เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม  3(3-0-6) 

01xxx499 โครงงาน (ตามกลุมวิชา) 2(0-6-3) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก (ตามกลุมวิชา) 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 

 รวม 14( -  - ) 

  

  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304413 กฎหมายและการบริหารงานปาไม 3(3-0-6) 

01305421 การใชประโยชนวนผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

01xxx497 สัมมนา (ตามกลุมวิชา) 1 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก (ตามกลุมวิชา) 4( -  - ) 

 รวม 14( -  - ) 
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2)  สําหรับนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

  ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบตัิการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01301111 วนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

01403111 เคมีท่ัวไป  4(4-0-8) 

01403112 เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 

   

  ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302131 รุกขวิทยา 3(2-3-6) 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป  3(2-3-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-3-2) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -  - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  - ) 

 รวม 17( -  - ) 

  

  ปท่ี 1  ภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม  1(0-3-2) 

 รวม 1(0-3-2) 
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  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01306211 หลักวนวัฒน 3(3-0-6) 

01403221 เคมีอินทรีย  4(4-0-8) 

01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 

  

  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302211 นิเวศวิทยาปาไม 3(3-0-6) 

01303221 การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I 3(2-3-6) 

01306212 การปลูกปา 3(3-0-6) 

01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป 3(3-0-6) 

01306342 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป

ภาคปฏิบัติการ 

1(0-3-2) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป  3(2-3-6) 

 รวม 19(16-9-38) 

  

  ปท่ี 2  ภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01302212 นิเวศวิทยาปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

01303222 การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

01304221 การคณิตปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

01306213 การปลูกปาภาคสนาม 1(0-3-2) 

 รวม 4(0-12-8) 
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  ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01301321 หลักการจัดการลุมน้ํา 3(2-3-6) 

01303311 การทําไม 3(3-0-6) 

01304441 เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม   3(3-0-6) 

01308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 3(3-0-6) 

01349311 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 

01349312 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01422111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 รวม 22(20-6-44) 

   

  ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304311 หลักการจัดการปาไม 3(3-0-6) 

01304351 การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไม 3(3-0-6) 

01305213 กายวิภาคและการพิสูจนไม 3(2-3-6) 

01307311 วนศาสตรชุมชนเบื้องตน 3(3-0-6) 

01349390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

01xxx391 ระเบียบวิธีวิจัยทาง (ตามกลุมวิชา) 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 

 รวม 22( -  - ) 

  

  ปท่ี 3  ภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304352 การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไม ภาคสนาม   1(0-3-2) 

 วิชาภาคสนามตามกลุมวิชา   1(0-3-2) 

 รวม  2(0-6-4) 
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  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01349490 สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6 

  

  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบตัิการ - ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01304413 กฎหมายและการบริหารงานปาไม 3(3-0-6) 

01305421 การใชประโยชนวนผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

01xxx497 สัมมนา (ตามกลุมวิชา)                  1 

01xxx499 โครงงาน (ตามกลุมวิชา) 2(0-6-3) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 

 รวม 12( -  - ) 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

  3.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

01301111 วนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Forestry) 

   ภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไมและการปาไม แนวคิด

พ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรปาไม การจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ ปาเศรษฐกิจ และปาชุมชน การ

ใชประโยชนจากปา การประชา สัมพันธและสงเสริมปาไม  งานวิจัยและการพัฒนาปาไม การ

บริหารทรัพยากรปาไม  

Overview of natural resources and environment.  Forest resources and 

forestry.  Basic concepts of forest resource management. Management of 

protected areas, economic forest, and community forest. Forest utilization.  

Public relations and extension for forest resources. Forest research and 

development. Forest resource administration.  

 

01301112 วนศาสตรภาคสนาม 1 

 (Field Forestry) 

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01301111 วนศาสตรเบื้องตน 

Field practices in 01301111 introduction to forestry. 

 

01301321** 14หลักการจัดการลุมน้ํา 3(2-3-6) 

 (Principles of Watershed Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01306341 

แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุมน้ํา โครงสราง และหนาท่ีของระบบนิเวศลุมน้ํา 

หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรลุมน้ํา แนวทางการจัดการลุมน้ําแบบ

บูรณาการ 

        Concepts and scope of watershed management. Structures and functions 

of watershed ecosystem. Principles and practices upon watershed resource 

management and conservation. Guidelines for integrated watershed 

management. 

** วิชาปรับปรงุ 
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01301322** การจัดการลุมน้ําภาคสนาม  1(0-3-2) 

  (Field Watershed Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01301321 

การฝกปฏบิัติภาคสนามวิชา 301321 หลักการจัดการลุมน้ํา 

Field practices in 301321 Principles of Watershed Management.    

 

01301323** การวิเคราะหระบบลุมน้ํา 3(2-3-6) 

  (Watershed System Analysis) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01301321 

แนวคิด หลักการ และแนวทางการวิเคราะหระบบลุมน้ํา การศึกษาองคประกอบ การทํา

หนาท่ี และการใหบริการของระบบนิเวศลุมน้ํา   การวิเคราะหปญหา การประเมินสถานภาพ 

และแนวทางเพ่ือการจัดการ ลุมน้ํา แผนการจัดการลุมน้ํา รายงานการวิเคราะหระบบลุมน้ํา มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts, principles and guidelines to watershed system analysis. Study on 

structures, functions or services watershed ecosystem. Problems analysis, status 

assessment and watershed management guidelines. Watershed management 

plan. Report on watershed system analysis. Field trip required. 

 

01301391**14

15ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Research Methods in Watershed and Environmental Management) 

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม  การกําหนดปญหา 

การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสราง

แบบสอบถาม  การวิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงาน

และการเสนอผลงานวิจัย 

   Principle and research methods in watershed and environmental 

management, identification of research problems, formulation of research 

objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, 

data analysis and interpretation, application of statistics for research, report 

writing and presentation. 

** วิชาปรับปรงุ 
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01301411 นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Natural Resource and Environmental Conservation Policy) 

   แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และความสําคัญของนโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม ปจจัยท่ีเก่ียวของกับนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย กระบวนการกําหนดนโยบาย 

นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชาติ การนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติ 

Basic concepts, theories and importance of natural resource and 

environmental conservation policies. Factors related to the policies. Policy 

analysis. Policy formation processes. National policy on natural resource and 

environmental conservation. Policy implementation.  

 

01301441 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการลุมน้ํา 3(2-3-6) 

  (Geoinformatic for Watershed Management) 

การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน การนําเขาขอมูลระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก การใชขอมูล

การรับรูระยะไกล การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีของขอมูลสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ การ

เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ปญหาการใชท่ีดิน และการจําแนกสมรรถนะการใชท่ีดินดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 

   Manipulation of basic data. Data input of Global Positioning System. 

Remote sensing data utilization. Spatial analysis on climatic data, topography, 

land use change, land use problem and land capability classification using 

Geographic Information System. 

 

01301451** 16การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุมน้ํา 2(2-0-4) 

  (Climate Change and Watershed Management) 

   การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการเกิดภาวะโลกรอน สถานการณปจจุบัน สาเหตุ

และปจจัย ผลกระทบและศักยภาพในการปรับตัวของทรัพยากรในระบบนิเวศลุมน้ํา แนวทาง

และเทคโนโลยีในการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากภาวะโลกรอน 

** วิชาปรับปรงุ  
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   Climate change and global warming. Present situation. Causes and factors. 

Effects and adaptive potential of resources in watershed ecosystem. Approach 

and technology for mitigation and adaptation of global warming. 

 

01301461 อุทกวิทยาปาไม             3(2-3-6) 

                (Forest Hydrology) 

   อิทธิพลปาไมท่ีมีตอ ทรัพยากรสัตวปา ทรัพยากรดิน ลักษณะเฉพาะทางอุตุ-อุทกวิทยา 

มลพิษทางอากาศ น้ํา เสียง และสายตา 

   Forest influences on wildlife resources, soil resources, meteo-hydrological 

characteristics, pollution of air, water, noise and visualization. 

 

01301471 หลักการใชท่ีดิน 3(2-3-6) 

 (Principles of Land Use) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01306341 และ 01304351 

แนวคิด วัตถุประสงค และหลักการดานการใชท่ีดิน การกําหนดการใชท่ีดิน ผลกระทบ

จากการใชท่ีดินตอสังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม เทคนิค และวิธีการจําแนกการใชท่ีดิน การ

จําแนกสมรรถนะ และความเหมาะสมของท่ีดิน การประเมินผลกระทบจากการใชท่ีดิน หลักการ

วางแผนการใชท่ีดิน 

Concepts, objectives, and principles of land use. Land use determination. 

Land use impacts on social, economic, and environment. Techniques and 

methodologies in land use classification. Land capability and suitability 

classification. Land use impact assessment. Principles of land use planning. 

 

01301481 การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม 3(3-0-6) 

 (Forest Environmental Management) 

  หลักการจัดการสิ่งแวดลอมปาไม  อิทธิพลปาไมตอสิ่งแวดลอม  การประเมินคา

สิ่งแวดลอมปาไม  การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ินในการวางแผนและการจัดการ

สิ่งแวดลอมปาไม  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Principles of forest environmental management.  Forest influences to 

environment.  Forest environmental valuation.  Public and local participation for 

forest environmental planning.  Field trip required. 
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01301482** 17การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 (Environmental Conservation Extension) 

หลักการ กระบวนการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดลอม กระบวนการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการอยางยั่งยืนในบริบทของ

โลกาภิวัฒน 

Principles, processes, practices, and implementations for natural resource 

and environmental conservation. Environmental conservation extension 

processes for sustainable management in globalization perspectives. 

 

01301483** 18อิทธิพลปาไมตอสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 (Forest Influences on Environment) 

อิทธิพลปาไมท่ีมีตอการควบคุมลักษณะดานทรัพยากรสัตวปา ทรัพยากรดิน ลักษณะทาง

อุทกวิทยา การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางคุณภาพน้ํา และมลพิษทางสิ่งแวดลอม 

   Forest influences on controlling wildlife resources, soil resources, 

hydrological characteristics, air pollution, water pollution and environment 

pollution. 

 

01301496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 1-3    

                (Selected Topics in Watershed and Environmental Management) 

   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเรื่อง

เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in watershed and environmental management at the 

bachelor’s degree level.  Topics are subject to change each semester. 

 

01301497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ในระดับ

ปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in watershed and 

environmental management at the bachelor’s degree level. 

** วิชาปรับปรุง  

** วิชาปรับปรุง 
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01301498 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง 

เขียนเปนรายงาน 

Study and research in watershed and environment management at the 

bachelor’s degree level and compile into a written report. 

 

01301499**18

19โครงงานการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 2(0-6-3) 

   (Watershed and Environmental Management Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 

Project of practical interest in various fields of watershed and 

environmental management. 

 

01302131 รุกขวิทยา         3(2-3-6) 

 (Dendrology) 

ศัพทพฤกษศาสตรเก่ียวกับสัณฐานวิทยาของไมตน  การตั้งชื่อ  การจําแนก  และการระบุ

ชนิดไมปาเศรษฐกิจท่ีสําคัญในประเทศไทย  ชีวนิเวศปาไม และชนิดปาในประเทศไทย   

Botanical terminology related to morphology of trees.  Nomenclature, 

classification and identification of important economical forest trees in Thailand.  

Forest biomes and forest types in Thailand. 

 

01302132** รุกขวิทยาภาคสนาม      1(0-3-2) 

             (Field Dendrology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01302131 

  การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01302131 รุกขวิทยา 

  Field practices in 01302131 Dendrology.    

 

01302211  นิเวศวิทยาปาไม         3(3-0-6) 

 (Forest Ecology) 

** วิชาปรับปรุง 
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   แนวคิดทางนิเวศวิทยาปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการกระจายของปา พลวัตปาไม

และการรบกวน ความสัมพันธระหวางสัตวปาและระบบนิเวศปาไม ชีวนิเวศของโลก การจําแนก

ปาและลักษณะเฉพาะของปาในประเทศไทย 

Forest ecological concepts.  Environmental factors affect on forest 

distribution.  Forest dynamics and disturbance.  Relationships between wildlife 

and forest ecosystems.  World biomes. Forest classification and their 

characteristics in Thailand. 

 

01302212 นิเวศวิทยาปาไมภาคสนาม   1(0-3-2) 

 (Field Forest Ecology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01302211 

การศึกษาในทองท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณในทางนิเวศวิทยาปาไม วิชานี้ศึกษาในปาภาค           

ฤดูรอน 

Field study and practical experience in forest ecology.  This course is 

offered during summer camp. 

 

01302313**  วิทยาศาสตรชีวภาพปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

               (Field Forest Biological Sciences) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01302212 

     การฝกปฏิบัติงานในสนามทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การระบุชนิด และการเก็บขอมูล

พืชปา โรค แมลง และสัตวปา การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ ปจจัย

ท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรปาไม  

Field practice in forest biological sciences. Identification and data 

collection of forest plant, disease, insect and wildlife. Relationship analysis of 

ecosystem components. Factors affecting forest resources.   

 

01302391**19

20ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 3(3-0-6) 

 (Research Methods in Forest Biological Science)  

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การกําหนดปญหา การวาง

รูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  

** วิชาปรับปรงุ 
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การวิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัย 

Principle and research methods in forest biological science, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation, application of statistics for research, report writing and 

presentation. 

 

01302411** พลวัตปาเขตรอน 2(2-0-4) 

 (Tropical Forest Dynamics)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01302211 

     นิเวศวิทยาและการกระจายของปาเขตรอน  การจําแนกปาเขตรอน  การเปลี่ยนแปลงปา

เขตรอน  ชนิดของการรบกวน คุณคาของปาเขตรอน การวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

Ecology and distribution of tropical forests. Tropical forest classification.  

Tropical forest changes.  Types of disturbance.  Values of tropical forests. Long-

term ecological research. Field trip required.  

 

01302412* 21  นิเวศวิทยากลาไมตนปาเขตรอน  2(2-0-4) 

  (Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings) 

การกระจายและการงอกของเมล็ดไม สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของกลาไมตน การ

จําแนกและการระบุชนิดกลาไม ความตองการทางนิเวศวิทยาและการตั้งตัวของกลาไมตน การ

เพ่ิมพูนและรอดตายของกลาไมตน เกณฑการคัดเลือกชนิดกลาไมตนเพ่ือฟนฟูปา มีการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี 

Dispersal and germination of seeds. Physiological and morphological of 

tree seedlings. Classification and identification of seedling species. Ecological 

niche and establishment of tree seedlings. Seedling recruitment and mortality. 

Tree seedling criteria for forest restoration. Field trip required. 

 

01302413  การวิเคราะหทางสถิติทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 

43 

 

                                                           



(Statistical Analyses for Forest Biological Research Using Computer Program) 

หลักการและวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหทางสถิติแบบดั้งเดิมและสมัยใหมท้ังสถิติแบบอิง

พารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร เรียนรูจาวารสารการวิจัยทางดานนิเวศวิทยาปาไม และ

วิทยาศาสตรปาไมท่ีเก่ียวของ 

Principle and methodology of statistics in forest biological research. Using 

computer program as tool for traditional and modern statistical analyses, 

including parametric and nonparametric statistics. Learning from journals in 

forest ecological and related forest sciences. 

 

01302431 อนุกรมวิธานของพรรณไมปา  3(2-3-6) 

 (Forest Plant Systematic) 

หลักการจําแนกพรรณไมปา การตั้งชื่อ การวินิจฉัยชนิดพรรณไม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Principles of forest plant classification. Nomenclature and identification of 

forest plants. Field trip  required. 

 

01302432**  ไผและปาลม 2(2-0-4)   

(Bamboo and Palm)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01401114  หรือ 01302131 

     อนุกรมวิธาน  ลักษณะเฉพาะทางนิเวศและกายวิภาค  การใชประโยชนของไผและปาลม  

การสรางสวนปาไผและปาลม  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Systematics, ecological and anatomical characteristics.  Utilization of 

bamboos and palms.  Bamboo and palm plantations establishment.  Field trip 

required. 

 

01302433**22พืชปากินได 2(2-0-4) 

       (Edible Wild Plants)  

  ความสําคัญของพืชปากินได  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  การเติบโตและการพัฒนา  

คุณคาดานโภชนาการและการใชประโยชน   การสํารวจและประเมินมูลคา  การจําแนกและการ

ระบุชนิดความหลากหลายของพืชปากินไดสําหรับคนและสัตว  พืชกินไดพ้ืนเมืองและพืชตางถ่ิน  

การจัดการและการอนุรักษพืชปากินได  มีการศึกษานอกสถานท่ี   

** วิชาปรับปรงุ 
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Importance of edible wild plants.  Morphological characteristics, growth 

and development. Nutritional values and utilization.  Surveying and evaluation.  

Classification and species identification.  Diversity of edible wild plants for people 

and animals.  Native and exotic edible plants.  Management and conservation of 

edible wild plants.  Field trip required.  

01302434** 23การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพปาไม 2(2-0-4) 

  (Forest Biodiversity Conservation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01302211   

    ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพปาไม  การประเมินความหลากหลาย

ทางชีวภาพปาไม  คุณคาและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปาไม  การวิจัยและการ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพปาไม  กฎหมายและอนุสัญญาเก่ียวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพปาไม 

   Basic knowledge related to forest biodiversity. Determining forest 

biodiversity. Values and losses in forest biodiversity. Research on forest 

biodiversity conservation.  Laws and conventions related to forest biodiversity. 

 

01302461 กีฏวิทยาปาไม 3(2-3-6)  

      (Forest Entomology) 

    ประวัติและวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยาและหนาท่ี นิเวศวิทยาและปจจัยสิ่งแวดลอม ความ

หลากหลายและการจัดจําแนกแมลงปาไม แมลงปาไมเขตรอน วิธีการทางกีฏวิทยาปาไม และ 

กีฏวิทยาปาไมเชิงประยุกต  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

History and evolution, morphology and functions, ecology and 

environmental factors, forest insect diversity and classification, forest insects in 

the tropics, methods in forest entomology, and applied forest entomology.  

Field trip required. 

 

01302462  แมลงศัตรูไมปาและไมในเมืองเขตรอน 3(2-3-6)  

      (Insect Pests of Tropical Forest and Urban Trees) 

ความเสียหายและสัญลักษณ ความหลากหลายและความมากมายของแมลงศัตรูไมปาใน

เขตรอน การสํารวจและติดตาม การระบาดและปจจัยแวดลอม แมลงศัตรูไมปาเศรษฐกิจและไม

เขตเมือง การบริหารจัดการแมลงศัตรูปาไมในเขตรอนแบบบูรณาการ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Damages and sign, diversity and abundance of forest insect pests in the 

tropics, surveying and monitoring, outbreak and environmental factors, insect 

pests of economic forest and urban trees, integrated forest insect pest 

management in the tropics. Field trip required. 

 

01302463**  การจัดการแมลงปาไมในเขตรอน 2(2-0-4)  

        (Forest Insect Management in the Tropics) 

  กายวิภาคและหนาท่ี การอนุรักษและการจัดการความหลากหลายของแมลงปาไมในเขต

รอน การจัดการผีเสื้อกลางวัน แมลงปกแข็ง แมลงผสมเกสร แมลงกินได แมลงศัตรูธรรมชาติ 

แมลงศัตรูสวนปา มด และแมลงในดิน การวางแผนการจัดการแมลงปาไมในอนาคต มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

Anatomy and functions, conserving and managing forest insect diversity in 

the tropics, management of beetle, butterfly, insect pollinator, edible insect, 

natural insect enemy, forest plantation insect pest, ant and soil insect, planning 

forest insect management in the future. Field trip required. 

 

01302471 พยาธิวิทยาปาไม                 3(2-3-6) 

             (Forest Pathology) 

ประวัติของพยาธิวิทยาปาไมและผลกระทบของโรคพืชตอปาไม หลักวิชาพยาธิวิทยาพืช

และศัพทวิทยา สัญญาณและอาการของโรคพืช ตัวการท่ีกอใหเกิดโรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อ 

โรคสําคัญบางชนิดของไมปา และวิธีวินิจฉัย  การปองกันและควบคุมโรคของไมปาในเรือนเพาะ

ชํา สวนปา และปาธรรมชาติ 

History of forest pathology and impacts of plant diseases on forests, 

principles of plant pathology and its terminology, signs and symptoms of plant 

diseases, infectious and noninfectious agents of plant diseases, important 

diseases of forest trees and diagnosis methods, control and prevention of tree 

diseases in nurseries, plantations and natural forests. 

 

01302472* 24 เห็ดปา 3(2-3-6)  

       (Wild Mushrooms) 

* วิชาเปดใหม 
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บทบาทของเห็ดในระบบนิเวศปาไม ลักษณะท่ีมองเห็นดวยตาเปลาและลักษณะท่ีมองเห็น

ภายใตกลองจุลทรรศน การจําแนกและการระบุชนิด ประโยชนและโทษของเห็ด มีการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี 

Role of mushrooms in forest ecosystem. Macroscopic and microscopic features. 

Classification and species identification. Advantages and disadvantages of 

mushrooms. Field trip required. 

 

01302481 กายวิภาคของไมตน 3(2-3-6) 

 (Anatomy of Trees) 

โครงสราง สวนประกอบ หนาท่ี การกําเนิดและการพัฒนาการของสวนตาง ๆ ของไมยืน

ตนและไมปาชนิดอ่ืน ๆ หลักในการวินิจฉัยชนิดของเซล เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อ 

Structure, component, function, growth and development of parts trees 

and other forest plants. Techniques in the study of cells, tissues and organs. 

 

01302482 สรีรวิทยาของไมตน     3(2-3-6) 

               (Physiology of Trees) 

โครงสราง และหนาท่ีของเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช  กระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของกับ

การเติบโตและพัฒนาการของพืช  การปฏิบัติเพ่ือควบคุมการเติบโตและพัฒนาการของไมตน 

Structure and function of plant tissues and organs.  Physiological processes 

in relation to plant growth and development.  Treatments to control growth and 

development of trees. 

 

01302483 พันธุศาสตรปาไม            3(2-3-6) 

             (Forest Genetics)  

   หลักพันธุศาสตร สารพันธุกรรมหนาท่ี  และการประยุกต พันธุศาสตรประชากร  การผสม

พันธุและพันธุกรรม  การประยุกตหลักพันธุศาสตรในการปรับปรุงพันธุไมปา 

   Principles of genetics.  Genetic materials, functions and application.  

Population genetics.  Breeding and heredity.  Application of genetic principles for 

forest tree improvement. 

 

01302484 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตกลาไมปา 3(2-3-6) 

 (Biotechnology for Forest Tree Seedling Production) 
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การประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือผลิตกลาไมปาท่ีมี

คุณภาพดี มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความทนทาน และมีการรอดตายสูง เม่ือนําไปปลูกใน

พ้ืนท่ีท่ีมีสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม รวมถึงการจัดการการผลิตกลาไมปาจํานวนมากในเชิงพาณิชย 

Application of biotechnology, tissue culture techniques for producing good 

quality, faster growth, more tolerance and high survival rate of forest tree 

seedlings when planting under stress conditions. Management for mass seedling 

production in commercial scale. 

 

01302496  เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 1-3    

                (Selected Topics in Forest Biological Science) 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเปลี่ยนไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in forest biological science at the bachelor’s degree level. 

Topics are subject to change each semester. 

 

01302497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ในระดับ

ปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in forest biological 

science at the bachelor’s degree level. 

 

01302498 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

Study and research in forest biological science at the bachelor’s degree 

level and compile into a written report. 

 

01302499** 25 โครงงานวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 2(0-6-3) 

  (Forest Biological Science Project) 

** วิชาปรับปรุง 
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โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 

Project of practical interest in various fields of forest biological science. 

 

01303221** การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I  3(2-3-6) 

  (Surveying and Mapping in Forestry I) 

หลักการรังวัด การวัดระยะทาง การวัดมุมและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและงานวงรอบ 

การระดับ ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม ระบบพิกัดและพ้ืนหลักฐานแผนท่ี การ

แผนท่ีและเทคโนโลยีการทําแผนท่ีในงานปาไม  

Principles of surveying. Distance, angle and direction measurement. Errors 

and traverse, leveling, global positioning system, map coordinate system and 

datum, mapping and mapping technology in forestry. 

 

01303222**  การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไมภาคสนาม    1(0-3-2) 

   (Field Surveying and Mapping in Forestry) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01303221 

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01303221 การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I 

Field practices in 01303221 Surveying and Mapping in Forestry I  

 

01303311** การทําไม    3(3-0-6) 

                (Timber Harvesting)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01420119 

ประวัติการทําไม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ข้ันตอน ระบบการทําไมและ

ผลกระทบจากการทําไม ความปลอดภัยในการทํางาน การรับรองมาตรฐานทางปาไม 

Logging history. Relevant law and regulations. Logging processes, systems 

and impacts. Work safety. Forest certification. 

 

01303313**26วิศวกรรมปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

  (Field Forest Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01303311  

** วิชาปรับปรุง 

49 

 

                                                           



ฝกปฏิบัติงานดานการทําไม การคํานวณคาใชจายในการทําไม การยศาสตร การรังวัดและ

ทําแผนท่ี การออกแบบและสรางถนนปาไม การควบคุมและการปองกันการกรอนของดิน และ

การศึกษาผลกระทบจากการทําไม 

Field practice in logging operation. Logging cost estimation. Ergonomics. 

Survey and mapping. Forest road design and construction. Soil erosion control 

and protection. Logging impact assessment. 

 

01303321**27การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม II 2(1-3-4) 

                (Surveying and Mapping in Forestry II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01303221 

การรังวัดจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน  การถายทอดพิกัดแผนท่ี  ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก

ดวยดาวเทียมเชิงอนุพันธ  การทําแผนท่ีดวยอากาศยานไรคนขับ การสรางขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การ

ผลิตแผนท่ีเชิงเลข  

Ground control point surveys. Differential global positioning system. Map 

projection. UAV mapping. Spatial data creation. Digital map production. 

 

01303331 วิศวกรรมปฐพีในการปาไม  3(2-3-6) 

 (Soil Engineering in Forestry) 

  ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสและปฐพีวิทยา พ้ืนฐานทางวิศวกรรมปฐพีในงานวิศวกรรมปาไม  

การทดสอบดินข้ันมูลฐานในหองปฏิบัติการและในสนาม การใชคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน

เปนตัวชี้วัดผลกระทบจากการกอสรางในพ้ืนท่ีปาไม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Basic knowledge on physics and soil sciences.  Soil engineering basis in 

forest engineering works.  Fundamental soil testing in laboratory and field.  Using 

soil engineering properties as an indicator for measuring impact from 

construction in forest area.  Field trip required. 

 

01303361**  เครื่องจักรกลทางปาไม 3(3–0-6) 

  (Forest Machinery) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องจักรกลท่ีใชในงานดานปาไม หลักการทํางานของเครื่องยนต 

อุปกรณตอพวง การออกแบบเครื่องจักรกล การดูแลรักษาเครื่องจักรกล ความปลอดภัยของ

เครื่องจักรกล มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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Basic knowledge of machinery  applied to forest operations. Principles of 

engines, attachments, machine design, machine maintenance, safety of 

machinery. Field trip required. 

01303391** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมปาไม 3(3–0-6) 

  (Research Methods in Forest Engineering)  

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย 

การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  การ

วิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัย 

Principle and research methods in forest engineering, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation, application of statistics for research, report writing and 

presentation. 

 

01303421**28การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีทางทรัพยากรปาไม 3(3-0-6) 

(Geospatial Analysis in Forest Resources) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01349311 และ 01349312  

การวัดเชิงพ้ืนท่ีและสถิติ คลัสเตอรเชิงพ้ืนท่ี เครื่องมือซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ 

เศรษฐมิติเชิงพ้ืนท่ี สถิติเชิงภูมิศาสตร อัตสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี การเขียนโปรแกรมการวิเคราะหเชิง

พ้ืนท่ี การประมวลผลเชิงภูมิศาสตรในทางทรัพยากรปาไม กรณีศึกษา 

Spatial measurement and statistics. Spatial clusters, geo-information 

software tools. Spatial econometrics, geostatistics. Spatial autocorrelation. 

Geospatial analysis programming. Geoprocessing in forest resources. Case study. 

 

01303422**  ภูมิสารสนเทศประยุกตในทางวิศวกรรมปาไม 3(2-3-6) 

  (Applied Geo-Informatics in Forest Engineering) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01349311 และ 01349312  

การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหภูมิประเทศของแปลงทําไม การ

วางแผน กําหนดขนาดของแปลงตัดฟนท่ีเหมาะสม การคัดเลือกตําแหนงของหมอนไม  ความ

หนาแนนของถนนปาไม การวิเคราะหและวางแผนโครงขายถนนปาไม 
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Application of GIS in logging area analysis. Planning of optimum logging 

area. Selection of optimum landing. Forest road density. Forest road network 

analysis and planning. 

01303431 วิศวกรรมการควบคุมการกรอนของดิน 3(2-3-6) 

 (Soil Erosion Control Engineering) 

  ทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมปฐพีและการจัดการลุมน้ําเพ่ือประยุกตในการควบคุมการ

กรอนของดินในพ้ืนท่ีปาไม  หลักวิศวกรรมชีวภาพทางดิน  การใชพืชในการควบคุมการกรอน

ของดิน 

  Basic theories in soil engineering and watershed management for applying 

in soil erosion control in forest area.  Principles of soil bio-engineering.  Use of 

plants for soil erosion control. 

 

01303441**  การวางแผนการทําไม       2(2–0-4) 

  (Logging Planning) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01303311 

การประมาณปริมาตรไมและผลผลิตการทําไม วิธีการและระบบการทําไม ปจจัยท่ีมีผลตอ

การวางแผนการทําไม และการวางแผน การประมาณคาใชจายของการทําไม การประยุกตการ

วิจัยดําเนินงานในการวางแผนการทําไม กรณีศึกษา 

Estimation of tree volume and logging production. Logging methods and 

systems. Logging planning and influencing factors. Logging cost estimation. 

Application of operations research in logging planning. Case study. 

 

01303442*29การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในปาเศรษฐกิจ 2(2–0-4) 

 (Environmental Impact Management in Commercial Forest) 

แนวคิดและหลักการจัดการท่ีดินปาไม การจัดการสิ่งแวดลอมและผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รูปแบบของกิจกรรมในสวนปาและการทําไม แนวคิดดานผลกระทบจากการทําไม การจัดการ

ผลกระทบจากกิจกรรมในสวนปาและการทําไม แนวทางการทําไมเพ่ือประโยชนตามหลัก

มาตรฐานสากล ขอปฏิบัติในการทําไม 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง  
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Concept and principles of forest land management. Environmental 

management and impact. Pattern of forest plantation activities and logging. 

Logging impact concept. Impact management on forest plantation activities and     

logging. Logging guideline following to international standard. Code of practice 

for logging. 

01303443** การยศาสตรในทางปาไม 2(1-3-4) 

  (Ergonomics in Forestry) 

สุขอนามัยและโภชนาการสําหรับงานปาไม ความหนักเบาของงานและการหยุดพัก ความ

สั่นสะเทือน เสียง ความปลอดภัยในงานปาไม วิธีการทํางานและประสิทธิผลของงาน  กฎหมาย 

แรงงาน 

Health and nutrition in forestry works, workload and rest pauses, vibration, 

noise, safety in forestry work, working methods and productivities, labour 

legislation. 

 

01303451**  การใชคอมพิวเตอรในทางปาไม  2(1-3-4) 

  (Computer Applications in Forestry) 

ข้ันตอนวิธีแกปญหา แผนภูมิการแกปญหา มโนทัศนของการโปรแกรมตัวอยาง หลักใน

การโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร การแกปญหาดานตาง ๆ ในทางปาไมดวยไมโครคอมพิวเตอร 

Algorithms, flowcharts, basic programming concepts, typical examples in 

computer programming, problem solving with microcomputer in forestry. 

 

01303452* 30 การจัดการสารสนเทศในทางปาไม 3(3-0-6) 

 (Forest information management) 

ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ ฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล การพัฒนา

โปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห

ขอมูล  การนําเสนอภาพขอมูล กรณีศึกษา 

Definition of data and information. Database and database design. 

Development of database management system application. Data analysis and 

tools. Data visualization. Case study. 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรงุ 
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01303453*  เทคโนโลยีสมัยใหมในทางปาไม   2(2-0-4) 

 (Emerging Technology in Forestry) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต

ซอฟตแวร การประยุกตเทคโนโลยีในทางปาไม แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต 

Introduction to emerging technology. Internet of things and application 

software.  Application of technology on forestry. Technology trend in future. 

 

01303496   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม 1-3    

                (Selected Topics in Forest Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in forest engineering at the bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 

 

01303497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมปาไม ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in forest 

engineering at the bachelor’s degree level. 

 

01303498 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมปาไม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in forest engineering at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report. 

 

01303499**30

31โครงงานวิศวกรรมปาไม 2(0-6-3) 

   (Forest Engineering Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของวิศวกรรมปาไม 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรงุ 
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Project of practical interest in various fields of forest engineering. 

 

 

 

 

01304221 การคณิตปาไมภาคสนาม  1(0-3-2) 

              (Field Forest Mensuration)  

การใชเครื่องมือในการวัดไมทอน ไมแปรรูปและไมฟน เพ่ือคํานวณหาปริมาตร การวัด 

ความโตและความสูงของตนไมเปนรายตนและท้ังปา การหาปริมาตรของลําตนและการวัด 

ไมเพ่ือทําตารางปริมาตร 

Use of instruments in the measurement of logs, converted timber and fuel 

wood; measurement of stems and measurement of trees for the compilation of 

volume tables. 

 

01304311 หลักการจัดการปาไม       3(3-0-6) 

            (Principles of Forest Management) 

  นิยาม วัตถุประสงค และขอบเขตการจัดการปาไม แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการปาไม การ

เติบโตและผลผลิตปาไม การประเมินคาปาไม ขอบังคับและการวางแผนการจัดการปาไม 

   Definition, objectives, and scope of forest management.  Basic concepts in 

forest management.  Forest growth and yield.  Forest valuation.  Forest 

regulation and management planning. 

 

01304312**32การจัดการปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

         (Field Forest Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01304311 

   ฝกปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดการปาไม ระบบฐานขอมูลการจัดการปาไม การ

สํารวจทรัพยากรปาไมโดยวิธีการสํารวจระยะไกล การศึกษาการเติบโตและผลผลิตของผลิตผล

ปาไม การสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจทางเศรษฐสังคม และการประเมินทรัพยากรปาไม   

Field practice in forest resource inventory by remote sensing, study on 

growth and yield of forest products, forest resource inventory, socio-economic 

survey and evaluation of forest resource. 

** วิชาปรับปรุง 
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01304321 รุกขกาลวิทยา                              3(2-3-6) 

 (Dendrochronology) 

ประวัติพัฒนาการ วัตถุประสงค ความสําคัญ และขอบขายของรุกขกาลวิทยา ลักษณะ

โครงสรางของเนื้อไม กระบวนการทางสรีรวิทยาพ้ืนฐานและปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอความ

เพ่ิมพูนเนื้อไม หลักและแนวคิดพ้ืนฐานของรุกขกาลวิทยา เทคนิคและการประยุกตการศึกษา           

รุกขกาลวิทยา กรณีศึกษา  

Historical development, objectives, significance and scope of 

dendrochronology.  Structure of wood.  Basic physiological processes and 

environmental factors on wood increment. Basic principles and concepts of 

dendrochronology.  Techniques and application in dendrochronological studies.  

Case studies. 

 

01304322*  การคณิตปาไม        2(2-0-4) 

   (Forest Mensuration) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01304221 

หลักการและวิธีการของการคณิตปาไม เพ่ือการสรางตารางปริมาตรไม ความเรียวและ

ผลผลิต การคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตของตนไมและหมูไม 

Principles and methods of forest mensuration to create volume, taper, 

yield tables. Estimate growth and yield of tree and stand. 

 

01304331** 33ภาพคณิตทางการปาไม 3(2-3-6) 

           (Photogrammetry in Forestry) 

หลักการของภาพถายทางอากาศ และการแปลภาพถายทางอากาศ การใชภาพถายทาง

อากาศในการทําแผนท่ีปาไม การวัดตนไมและหมูไม การคาดคะเนเสนผานศูนยกลางเรือนยอด 

และปริมาตร เพ่ือสนับสนุนงานการสํารวจทรัพยากรปาไมและการจัดการปาไม 

Principles of aerial photogrammetry and aerial photo-interpretation. Use of 

aerial photos in compilation of forest maps, in measurement of trees, in 

estimation of crown diameter and tree volume to support forest inventory tasks 

and forest management. 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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01304332 หลักการรับรูระยะไกล 3(2-3-6) 

              (Principles of Remote Sensing) 

หลักการรับรูระยะไกลและระเบียบวิธีในการประมวลผลขอมูลภาพ การประยุกตขอมูลท่ี

ไดจากการรับรูระยะไกล 

Principles of remote sensing and methods of image processing. Application 

of remotely sensed data. 

01304351** การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไม  3(3-0-6) 

                  (Forest Resource Inventory)      

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01422111 

ความหมาย วัตถุประสงคและข้ันตอนของการสํารวจทรัพยากรปาไม หลักสถิติและเทคนิค

การสุมตัวอยาง การประยุกตเทคนิคการสุมตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไม เทคโนโลยีใน

การสํารวจทรัพยากรปาไม การวัดและประเมินทรัพยากรปาไม 

Definition, objective and procedure of  forest resource inventory. Principles 

of statistics and sampling techniques. Application of sampling techniques to 

forest  resource inventory. Technology in forest resource inventory. Forest 

resource measurement and assessment. 

 

01304352** 34 การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมภาคสนาม        1(0-3-2) 

             (Field Forest Resource Inventory)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01304351 

ฝกปฏิบัติภาคสนาม วิชา 01304351 การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไม 

Field practices in 01304351 Forest Resource Inventory 

 

01304353**  การสํารวจทรัพยากรปาไมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ   2(2-0-4)         

             (Forest Resource Inventory for Specific Purposes) 

ขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไม เพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ หลักสถิติท่ีจําเปน วิธีสุม

ตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจทรัพยากรปาไมในสวนปา การสํารวจของปา 

การสํารวจเพ่ือศึกษาการเติบโตของหมูไม การสํารวจทรัพยากรปาไมแบบตอเนื่องและการสํารวจ

ทรัพยากรตนไมนอกเขตปา 

** วิชาปรับปรงุ 
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Scope of forest resource inventory for specific purpose. Necessary statistics 

and sampling methods for forest resource inventory. Forest resource inventory in 

plantation, inventory methods for estimating non-timber products and stand 

growth, continuous forest resource inventory and inventory methods for tree 

resources outside forest. 

 

01304391** 35 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการปาไม 3(3-0-6) 

   (Research Methods in Forest Management) 

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการปาไม    การกําหนดปญหา การวางรูปการ

วิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลการวิจัย 

  Principles and research methods in forest management, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses,  collection of 

data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation. 

 

01304411 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 

            (Natural Resource Policy)   

แนวคิด และหลักการพ้ืนฐานของนโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ

ระหวางนโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  กระบวนการและการวิเคราะหนโยบาย

ทรัพยากรธรรมชาติ  ประเด็นนโยบายระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ 

Concepts and basic principles of natural resource policy and management.  

Relationship between policy and natural resource management.  Natural 

resource policy analysis and process.  Issues of international natural resource 

policy. 

 

01304412 แผนการจัดการปาไม                3(3-0-6) 

              (Forest Management Plan)   

ปรัชญา แนวคิด และหลักเบื้องตนของการวางแผน องคประกอบ กระบวนการ 

ขอพิจารณา การวิเคราะหปญหา การจําแนกปาและการจัดองคกร  เทคนิคในการวางแผน

** วิชาปรับปรุง 
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สําหรับการจัดการปาไม การกําหนด การประเมินผลและจัดลําดับทางเลือกของการจัดการ การ

เลือกแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมและการสรางแผนสําหรับการจัดการปาไม การปฏิบัติตาม

แผน  การประเมินผล และการปรับแกแผนสําหรับการจัดการปาไม 

Philosophy, concepts and basic principles of planning. Components, process, 

considerations, problem analysis, forest classification and organization.  Planning 

techniques for forest management. Formulating, evaluating and consequences of the 

management alternatives. Selection of optimal management alternative and plan 

formulation for forest management. Implementing, evaluating and adjusting of forest 

management plan. 

 

01304413 กฎหมายและการบริหารงานปาไม  3(3-0-6) 

 (Forest Law and Administration) 

กฎหมายปาไมท่ีสําคัญและปญหากฎหมายดานปาไม  หลักการบริหารและระเบียบปฏิบัติ

ราชการดานปาไม 

Important forest laws and problems in forest-related laws.  Principles of 

forest administration, related rules and regulations. 

 

01304414*36  หลักการจัดการความรูปาไม 2(2-0-4) 

 (Principle of Forest Knowledge Management) 

ความรูปาไม หลักการจัดการความรู การรวบรวมขอมูล วิเคราะห เก็บรักษา การเขาถึง

ขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล เทคโนโลยีการจัดการความรู โมเดลการจัดการความรู 

แบบฝกหัด กรณีศึกษา 

Forest knowledge. Principles of knowledge management. Data collection, 

analysis, storage, data access, database management system. Knowledge 

management technology. Model of knowledge management. Assignment. Case 

study. 

 

01304421 ชีวมิติปาไม  3(3-0-6) 

 (Forest Biometry) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01422111 

การนําระเบียบวิธีสถิติและคณิตศาสตรมาใชในกิจกรรมปาไม 

* วิชาเปดใหม 
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Use of statistics and mathematics-in forestry and forest research. 

 

01304431** เทคนิคการทําแผนท่ีปาไม   3(2-3-6) 

                (Forest Mapping Techniques) 

หลักการแผนท่ี การทําแผนท่ีดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร กระบวนการทําแผนท่ีปาไมใน

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการผลิตและใหบริการแผนท่ีในทางการปาไม  

Principles of cartography. Methods of preparing digital maps in a computer 

system. Processes of forest mapping in the era of information technology. 

Techniques of thematic map production and map services in fields of forestry. 

 

01304432* 37 เทคนิคการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและปาไม 2(2-0-6) 

  (Techniques for Forest and Land Use Change Analysis) 

ภาพรวมของการใชท่ีดินปาไมของโลกและของประเทศ รูปแบบและผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับภูมิทัศน วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลง

การใชท่ีดิน วิธีวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิงพ้ืนท่ี เทคนิคการวิเคราะหและ

พยากรณขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินปาไม เพ่ือการจัดการและวางแผนการใชประโยชน

พ้ืนท่ี 

Overview of national and global forest landuse. Patterns and impacts of 

the change in global, national and landscape level. Methods for assessing forest 

landuse change. Quantitative and spatial change analysis methods. Techniques 

for analyzing and predicting forest landuse change data required for land 

management and planning.  

  

01304441 เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม                3(3-0-6)  

 (Forest Resource Economics) 

การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรเพ่ือวิเคราะหปญหาดานผลิตกรรมปาไม การตลาดของไม 

ผลิตภัณฑจากปาท่ีไมใชเนื้อไม และผลิตภัณฑไมอ่ืนๆ การประเมินผลสําเร็จของโครงการดานปา

ไม การใชประโยชนท่ีดิน การประเมินมูลคาทางตรงและทางออมของทรัพยากรปาไม 

Application of economic principles for analyzing forest production 

problems.  Marketing of wood, non-wood forest products and other wood 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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products.  Evaluation of forest project achievement.  Land use, tangible and 

intangible valuation of forest resource. 

 

 

 

 

01304442 การประเมินคาปาไม    3(3-0-6) 

              (Forest Valuation) 

วัตถุประสงคและหลักเศรษฐกิจในการจัดการปาไม การประเมินคาท่ีดินปาไม ปริมาณไม

และหมูไมในปา และมูลคาทางสิ่งแวดลอม การประเมินคาตอไม ไมยืนตน ทอนซุง และไมแปร

รูป ดอกเบี้ยและการลงทุน การประยุกตสูตรและสวนลดในธุรกิจปาไม 

Objectives and economic principles in forest management. Valuation of 

forest lands, growing stock and stands, and environmental value.  Valuation of 

stumpage, standing timber, logs and lumber.  Interest and investment, 

applications of formula and discounting in forest business. 

 

01304443 การตลาดปาไม  3(3-0-6) 

 (Forest Marketing) 

บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาปาไม หลักการตลาดและการวิเคราะหปญหาทางดาน

การตลาด ไมและของปา อุตสาหกรรมปาไม อุปสงคและอุปทานของผลิตผลและผลิตภัณฑปาไม 

กลยุทธสวนผสมการตลาดปาไม การวิจัยการตลาดสินคาปาไม การควบคุม และการประเมินการ

เปลี่ยนแปลงทางดานการตลาด 

Role of marketing in forest development, principles of marketings, 

analyzing marketing problem, wood and non-wood forest products, forest 

industries; demand and supply for forest products, marketing mix strategy of 

forest products, forest marketing researches, control and evaluation of marketing 

performance. 

 

01304461**38 การประชาสัมพันธดานการปาไม      2(2-0-4) 

  (Public Relations in Forestry) 

** วิชาปรับปรุง 
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หลักการพ้ืนฐานดานการประชาสัมพันธ กระบวนการประชาสัมพันธ สื่อและเครื่องมือใน

การประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันดานการปาไม กรณีศึกษา 

Principle of public relations. Public relations process. Suitable media and 

tools in current situation for public relations in forestry. Case study. 

 

 

 

01304462  การจัดการปาชายเลน        3(3-0-6) 

  (Mangrove Forest Management) 

นิยามและความสําคัญของปาชายเลนตอระบบนิเวศชายฝง ปจจัยสิ่งแวดลอม สังคมพืช

ปาชายเลน การอนุมานผลผลิต การจัดการทรัพยากรปาชายเลนเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม การวางแผน การจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Definition and importance of mangrove forest to coastal ecosystem, 

environmental factors, plant community, determining productivity, management 

of mangrove forest resources for economic, social and environment, planning for 

sustainable mangrove forests management. Field trip required. 

 

01304496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม 1-3    

                (Selected Topics in Forest Management) 

เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in forest management at the bachelor’s degree level. 

Topics are subject to change each semester. 

 

01304497  สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการจัดการปาไม ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in forest 

management at the bachelor’s degree level. 

 

01304498   ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางการจัดการปาไม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
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Study and research in forest management at the bachelor’s degree level 

and compile into a written report. 

 

 

 

01304499**38

39 โครงงานการจัดการปาไม 2(0-6-3) 

    (Forest Management Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของการจัดการปาไม 

Project of practical interest in various fields of forest management. 

 

01305213  กายวิภาคและการพิสูจนไม       3(2-3-6) 

(Anatomy and Identification of Wood) 

การเจริญเติบโตของไมยืนตนและเซลลของพืชท่ีใหเนื้อไม ลักษณะโครงสรางอยางหยาบ

ของเนื้อไม ลักษณะโครงสรางอยางละเอียดของไมใบแคบและไมใบกวาง การตรวจพิสูจนไม

ดวยแวนขยาย 

Growth of tree and woody plant cells, gross structure of wood, minute 

structure of softwoods and hardwoods, use of hand lens for wood identity. 

 

01305421 การใชประโยชนวนผลิตภัณฑ       3(3-0-6) 

(Forest Products Utilization) 

คุณสมบัติของไมอุตสาหกรรมหลักทางดานวนผลิตภัณฑ  ซ่ึงประกอบไปดวยไมเสากลม,  

อุตสาหกรรมไมแปรรูป,   การปองกันรักษาเนื้อไม,  การผึ่งและอบไม,  ไมบางและไมอัด,   แผน

ไมประดิษฐ,  ไมเชิงวิศวกรรม, เฟอรนิเจอรไม,  เชื้อเพลิงจากไม,  เยื่อและกระดาษ,  ของปา  

และนวัตกรรมทางดานวนผลิตภัณฑ 

Properties of wood, major forest products industries; round timber, lumber 

industries, wood preservation, wood seasoning, veneer and plywood, wood 

composites board, wood engineering, wood furniture, wood fuel, pulp and 

paper, minor forest products and Innovation of forest products. 

 

01306201*40 ภาพรวมการปลูกปาเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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(Overview of Economic Plantation) 

นิยาม และหลักการปลูกปาเศรษฐกิจ การคัดเลือกชนิดพันธุไม การปลูกและวนวัฒนวิธ ี

การบริหารจัดการปาเศรษฐกิจ ระบบการจัดการ และขนสงไมท้ังระบบ 

Definition and principle of economic plantation. Species selection, 

plantation and silviculture systems. Economic plantation management, 

utilization and logistics.  

  

01306211** หลักวนวัฒน 3(3-0-6) 

    (Principles of Silviculture) 

นิยามและศัพทวิทยา การจําแนกปาในดานวนวัฒน การเติบโตและผลผลิต การวัดและ

ประเมิน สิ่งแวดลอมของปาและตนไม ผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การนําหลัก

วนวัฒนไปประยุกต 

Definition and terminology. Classification of forests in silviculture, growth 

and yield. Measurement and evaluation. Environment of forests and trees and 

impact of environmental changes. Application of principles of silviculture. 

 

01306212** 40

41การปลูกปา 3(3-0-6) 

  (Forestation) 

นิยามและหลักการปลูกปา แหลงพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุไมปา การจัดการเมล็ด

ไมและการผลิตกลาไม เทคโนโลยีทางวนวัฒนเพ่ือการเจริญทดแทนและการเติบโตของหมูไม 

การปลูกสรางสวนปา การอารักขาปาไม การประเมินการเติบโตและผลผลิตของการปลูกปา 

และจัดการสวนปาอยางยั่งยืน 

Definition and principle of forestation. Forest tree genetic resources and 

improvement. Seed management and seedling production. Silvicultural 

technology for natural regeneration and stand growth. Forest plantation 

establishment and forest protection. Evaluation of growth and yield of 

forestation and sustainable plantation management. 

 

01306213  การปลูกปาภาคสนาม           1(0-3-2) 

 (Field Forestation) 

 

** วิชาปรับปรุง 
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 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01306211 

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01306212 การปลูกปา 

Field practices in 01306212 Forestation  

 

01306311**42เทคโนโลยีวนวัฒนภาคสนาม 1(0-3-2) 

  (Field Silviculture Technology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01306212   

การฝกการปฏิบัติงานภาคสนาม และการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยทางวนวัฒน ตั้งแต             

การเกิด การเติบโต องคประกอบ คุณภาพ และสุขภาพของหมูไม 

Field practice and data collection for silvicultural research including stand 

establishment, growth, composition, quality and health. 

 

01306341*43 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป     3(3-0-6) 

  (Abridged Geology and Soil Science in Forestry) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01403111 

ชนิดและสมบัติของหินและแรท่ีสําคัญ กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวโลกและ

ภายในโลก ธรณีวิทยาของโลกและของประเทศไทย การเกิดดิน ความสําคัญ และสวนประกอบ 

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุ สารอาหารพืช ปุยและการใชปุย การ

สํารวจและจําแนกดิน การจัดการดินปาไม 

Types and properties of mineral and important rocks. External and internal 

geological processes. Geological of earth and Thailand. Soil formation, 

importance and component. Physical ,chemical and biological properties of soil. 

Organic matter, nutrients, fertilizer and application. Soil survey and classification. 

Forest soil management. 

 

01306342* ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 

  (Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01306341 หรือพรอมกัน 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 

  

 

65 

 

                                                           



ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป 

Laboratory for abridged geology and soil science in forestry 

 

01306391** ระเบียบวิธีวิจัยทางวนวัฒน 3(3-0-6) 

  (Research Methods in Silviculture)  

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวนวัฒน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  การวิเคราะหและ 

ตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

   Principles and research methods in silviculture, identification of research 

problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 

construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation. 

 

01306411** เทคโนโลยีวนวัฒนเพ่ือการปลูกปา 2(2-0-4) 

  (Silviculture Technology for Forestation) 

หลักการทางดานวนวัฒนวิทยา เทคโนโลยีวนวัฒน ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาปาไม 

หลักคิดในการฟนฟูระบบนิเวศปาไมชนิดตางๆ ในประเทศไทย การปลูกปาในแตละรูปแบบ 

เทคโนโลยีวนวัฒนเพ่ือการจัดการและฟนฟู การพัฒนาของหมูไม และการประเมินสภาพของหมู

ไมปาปลูกดวยการวัดการเติบโตและผลผลิต 

 Principles of silviculture. Silvicultural technology. Basic knowledge of 

forest ecology. Concept of forest restoration in various forest types. Models of 

reforestation. Silvicultural technology for forest management and restoration. 

Forest stand development and reforestation stand evaluate with growth and 

production measurements. 

 

01306412* 44 วนวัฒนวิทยาปาชายเลน 2(2-0-4) 

                 (Mangrove Silviculture) 

พันธุไมปาชายเลน การกระจายของปาชายเลนในประเทศไทยและท่ัวโลก สภาพแวดลอม

ของปาชายเลน ชีววิทยาปาชายเลน ประเภทของปาชายเลนและเขตการข้ึนอยูของพันธุไมปา

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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ชายเลน กระบวนการทางระบบนิเวศในปาชายเลน วิธีการฟนฟูปา วนวัฒนวิทยาปาชายเลน 

ระบบประมง-ปาไม 

Mangrove tree species. Distribution of mangrove forests in Thailand and 

worldwide. Site environment in mangrove forests. Mangrove biology. Mangrove 

forest classification and zonation. Ecosystem processes in mangrove forests. 

Mangrove forest regeneration approaches. Silvo-fishery.  

01306421 เมล็ดพรรณไมปา  3(2-3-6) 

 (Forest Tree Seeds)  

ความสําคัญของเมล็ดพรรณไมปา ชีววิทยาของดอก ผล และเมล็ด แหลงของเมล็ด การ

เก็บและการจัดการเมล็ด การทดสอบเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด การวิจัยและพัฒนาเมล็ดท่ีมี

คุณภาพดี มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Importance of forest tree seeds. Biology of flower, fruit and seed. Seed 

sources. Seed collection and handling. Seed testing. Seed storage. Research and 

development for good quality seed. Field trip required. 

 

01306422** การปรับปรุงพันธุไมปา 2(2-0-4) 

  (Forest Tree Improvement) 

หลัก และแนวคิดในการปรับปรุงพันธุไมปา กระบวนการปรับปรุงพันธุไมปา การจัดการ 

และการผลิตกลาไมท่ีปรับปรุงพันธุแลว มีการดูงานนอกสถานท่ี 

Principles and concepts in forest tree improvement. Processes and 

activities in forest tree improvement, management and production of genetically 

improved materials. Field trip required. 

 

01306431**45ไฟปาและการควบคุม   2(2-0-4) 

  (Forest Fire and Control) 

ความสําคัญและนิยามของไฟปา  ชนิดของไฟปา  การเผาไหมของเชื้อเพลิงในปา  

พฤติกรรมไฟปา  สิ่งแวดลอมของไฟ  การจัดอัตราอันตรายของไฟ  ผลของไฟตอสิ่งแวดลอม  

การปองกัน  การเตรียมการ และการดับไฟปา  การใชไฟในการจัดการพ้ืนท่ีปาและสวนปา  การ

ควบคุมไฟปาในประเทศไทย 

Importance and definition of forest fire. Types of forest fire.  Combustion 

fuels in forest.  Forest fire behavior.  Fire environment. Fire danger rating.  Fire 

** วิชาปรับปรุง 
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effects on environment. Prevention, pre-suppression and suppression of forest 

fire. Uses of fire in management of forest land and plantation. Forest fire control 

in Thailand. 

 

 

 

01306441 ปฐพีวิทยาปาไม  3(2-3-6) 

 (Forest Soils) 

สมบัติทางเคมี ฟสิกส และชีวภาพของดินปาไม ความสําคัญของสมบัติดังกลาวตอปาและ

พรรณไมปา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Physical, chemical and biological properties of forest soils. 

Interrelationships between forest soils and tree growth. Field  trips required. 

 

01306442** สารอาหารไมปา                    2(2-0-4) 

                (Forest Tree Nutrition) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01306341 

หลัก แหลงท่ีมา หนาท่ี ปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนของสารอาหารไมปา   

การวินิจฉัย และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินปาไม  

Principles, source, function, reaction, change and cycling of forest tree 

nutrition. Diagnosis and improvement of forest soil fertility.  

 

01306461** 46วนวัฒนเขตเมือง         3(2-3-6) 

                  (Urban Silviculture) 

เมืองและสิ่งแวดลอมในเมือง ความสําคัญของวนวัฒนเขตเมือง บทบาทและหนาท่ีของ

ตนไมในเขตเมือง การเลือกชนิดไมสําหรับเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง เทคนิคการปลูกและการ

บํารุงรักษาตนไม เทคนิคการขุดลอมไม การประยุกตใชเทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและการ

วางแผนดานวนวัฒนเขตเมือง มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Urban and its environment. Importance of urban silviculture. Roles and 

functions of trees in urban area. Tree species selection for increasing urban 

greening. Tree planting and tending techniques. Tree balling techniques. 

** วิชาปรับปรุง 
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Technology, research, development and planning for urban silviculture. Field trip 

required. 

 

01306496   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน 1-3    

                (Selected Topics in Silviculture) 

เรื่องเฉพาะทางดานวนวัฒน ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in silviculture at the bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 

 

01306497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานวนวัฒน ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in silviculture at 

the bachelor’s degree level. 

 

01306498  ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวนวัฒนในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in silviculture at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report. 

 

01306499**46

47โครงงานวนวัฒน 2(0-6-3) 

   (Silviculture Project) 

   โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของวนวัฒนวิทยา 

  Project of practical interest in various fields of silviculture. 

 

01307311**  วนศาสตรชุมชนเบื้องตน        3(3-0-6)                     

               (Introduction to Social Forestry) 

หลักและแนวคิดทางวนศาสตรชุมชน การศึกษาและวิเคราะหชุมชน การประเมินการใช

ประโยชนและทรัพยากรปาไม การพัฒนาองคกรและเครือขายในการจัดการทรัพยากรปาไม 

** วิชาปรับปรุง 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวนศาสตรชุมชน การวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไมอยางมี

สวนรวม งานวนศาสตรชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

Principles and concepts of social forestry. Community study and analysis. 

Utilization and forest resource assessment. Organization and networking 

development in forest resource management. Technology and innovation in 

social forestry. Participatory planning in forest resource management. Social 

forestry in Asia-pacific. 

01307312** วนศาสตรชุมชนภาคสนาม   1(0-3-2) 

                (Field Social Forestry)                          

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01307311                           

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01307311 วนศาสตรชุมชนเบื้องตน 

Field practices in 01307311 introduction to social forestry. 

 

01307391**  ระเบียบวิธีวิจัยทางวนศาสตรชุมชน 3(3-0-6) 

  (Research Methods in Social Forestry) 

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวนศาสตรชุมชน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย 

การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  การ

วิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัย 

   Principles and research methods in social forestry, identification of research 

problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 

construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation. 

 

01307411*48ธรรมาภิบาลปาไมและระบบการถือครองปาไมเบื้องตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System)  

แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม  ความโปรงใส  การตรวจสอบได และสิทธิในการ

จัดการทรัพยากรปาไม หลักการ องคประกอบและบทบาทของธรรมภิบาลในการจัดการ

ทรัพยากรปาไม วิธีการประเมินและวิเคราะหธรรมภิบาลปาไมและการถือครองปาไม กรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

* วิชาเปดใหม 

** วิชาปรับปรุง 
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Concepts of merit, ethic, transparency, inspection and right in forest 

resource management. Principles, components, and role of governance in forest 

resource management. Assessment and analysis of forest governance and forest 

tenure. Case study. Field trip required.  

 

01307412 การจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน 3(3-0-6) 

 (Community Based Forest Resource Management)  

แนวคิดการจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  

กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาแผนจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน  การประเมิน

ชุมชนแบบมีสวนรวม  การประเมินทรัพยากรทองถ่ินอยางเรงดวน  การพัฒนาแผนจัดการ

ทรัพยากรปาไมระดับชุมชน  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts of community based forest resource management, stakeholder 

analysis, processes and techniques in developing community based forest 

resource management plan, participatory community assessment, rapid 

assessment of local resources, development of forest resource management 

plan at community level.  Field trip required. 

 

01307421 หลักวนเกษตรและการจัดการ        3(3-0-6)                     

              (Principles of Agroforestry and Management) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวนเกษตร องคประกอบและการจําแนก มุมมองดานนิเวศวิทยา

ของระบบวนเกษตร องคความรูสําหรับการจัดการวนเกษตร การจัดทําโครงการพัฒนาวนเกษตร  

การวางแผนและการออกแบบ การทําใหเกิดผลและการประเมินผล และการวินิจฉัย มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

Basic knowledge in agroforestry, component, and classification. Ecological 

aspects of agroforestry system. Knowledge of agroforestry management. 

Formulation of agroforestry development project. Planning and design.  

Iimplementation and evaluation. Field trip required. 

 

01307431 การสงเสริมการปาไม     3(3-0-6)                     

             (Forestry Extension) 

การสงเสริมการปาไมเบื้องตน เทคนิคและวิธีการสงเสริมการปาไม กระบวนการยอมรับ

และแรงจูงใจในการสงเสริมการปาไม  การเรียนรูของผูใหญและกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
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รวม ทักษะวิทยากร การพัฒนาโครงการสงเสริมการปาไมและการปฏิบัติ  มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

Introduction to forestry extension, techniques and methods in forestry 

extension. Adoption process and motivation in forestry extension. Adult learning 

and participatory learning process. Facilitator skill. Development of forestry 

extension project and implementation. Field trip required. 

 

01307432*48

49เทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตรชุมชน     2(2-0-4)                     

             (Techniques and Tools in Social Forestry) 

เทคนิคในการประเมินและวิเคราะหชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม 

หลักการพัฒนาเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิธีการใชเครื่องมือทางวนศาสตร

ชุมชน การวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวน

รวม กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Techniques of community assessment and analysis for participatory forest 

management. Principle of tools development and quality assessment. Using of 

tools in social forestry. Data analysis and interpretation for participatory forest 

management. Case study and field trip required. 

 

01307433* การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในงานวนศาสตรชุมชน     3(3-0-6)                     

             (Participatory Learning Process in Social Forestry) 

แนวคิดและหลักท่ีเก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู เทคนิคและเครื่องมือในการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม เทคนิคการเปนผูอํานวยความสะดวกในการประชุม การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการประสานผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทและหนาท่ีของผูอํานวยความ

สะดวก และเครื่องมือสําหรับผูอํานวยความสะดวก การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู 

Concept and principle of learning process. Techniques and tools for 

participatory learning process. Facilitation techniques for meeting and workshops 

and stakeholder coordination. Role and functions of facilitator and tools for 

facilitator. Learning process evaluation. 

 

01307496   เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน 1-3    

                (Selected Topics in Social Forestry) 

* วิชาเปดใหม 
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เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in social forestry at the bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 

 

 

 

01307497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวนศาสตรชุมชน ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in social forestry 

at the bachelor’s degree level. 

 

01307498  ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวนศาสตรชุมชน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in social forestry at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report. 

 

01307499**49

50โครงงานวนศาสตรชุมชน 2(0-6-3) 

  (Social Forestry Project) 

  โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของวนศาสตรชุมชน 

  Project of practical interest in various fields of social forestry. 

 

01308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ     3(3-0-6) 

 (Parks, Recreation and Nature Tourism) 

นิยามพ้ืนฐานของอุทยาน  นันทนาการ  และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติ  พัฒนาการ 

และสถานการณปจจุบันเก่ียวกับอุทยาน  นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ พฤติกรรม

นันทนาการและปจจัย ท่ีสงผลตอการเขารวมนันทนาการ  ทรัพยากรนันทนาการและผลกระทบทาง

นันทนาการ  หลักการจัดการอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ เทคนิคการประกอบ

กิจกรรมนันทนาการทางธรรมชาติท่ีสงผลกระทบนอย 

** วิชาปรับปรุง 
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Basic definitions of parks, recreation and nature tourism. History, 

development, and current situations about parks, recreation and nature tourism. 

Recreation behavior and factors affecting recreation participation. Recreation 

resources and recreation impacts.  Principles of park, recreation and nature 

tourism management. Low impact techniques for nature-based recreation.  

 

 

01308312**  อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติภาคสนาม 1(0-6-3) 

  (Field Parks, Recreation and Nature Tourism) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01308311 

การฝกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพ่ือปองกันรักษาทรัพยากรในอุทยาน การฝก

วิเคราะหทรัพยากรนันทนาการและผูใชประโยชน การฝกปฏิบัติดานการวางแผนพัฒนาทาง

กายภาพและการสื่อความหมาย การฝกปฏิบัติวิเคราะหผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการและ

การทองเท่ียว การศึกษาดูงานดานการจัดการอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ 

 Field practices in SMART patrol for park resource protection. Field 

practices in recreation resource and user analyses. Field practices in physical 

development and interpretive planning. Field practices in recreation and tourism 

impact analysis. Study tours in park, recreation and nature tourism management.   

 

01308391**50

51ระเบียบวิธีวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

  (Research Methods in Parks, Recreation and Nature Tourism) 

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การต้ังวัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวม

ขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  การวิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  

การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

   Principle and research methods in parks, recreation and nature tourism, 

identification of research problems, formulation of research objectives and 

hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation, application of statistics for research, report writing and 

presentation. 

** วิชาปรับปรุง 
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01308421  การวางแผนอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ         3(2-3-6) 

 (Planning for Parks and Recreation Areas) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01308311 

นิยามพ้ืนฐานเก่ียวกับการวางแผนอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ ระดับของการวางแผน

และกระบวนการวางแผน การสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรนันทนาการและผูใชประโยชน การ

จําแนกชวงชั้นโอกาสดานนันทนาการ การวิเคราะหขีดความสามารถในการรองรับและระดับการ

เปลี่ยนแปลงท่ียอมรับไดของอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ การเชื่อมโยงการวางแผนไปสูการ

ปฏบิัติ มีการศึกษานอกสถานท่ี   

Basic definitions related to planning for parks and recreation areas. 

Planning hierarchy and process. Inventories and analyses for recreation resources 

and users. Recreation opportunity classification. Analyses of recreation carrying 

capacity and limit of acceptable change for parks and recreation areas. Linking 

planning to implementation. Field trip required. 

 

01308422  การออกแบบภูมิทัศนและผังบริเวณนันทนาการ         3(2-3-6) 

  (Landscape and Recreation Site Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01308311  

นิยามและองคประกอบพ้ืนฐานของภูมิทัศน  หลักการวิเคราะหและออกแบบภูมิทัศน  

กระบวนการออกแบบภูมิ ทัศน  แนวคิดในการออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการอยางยั่ งยืน  

กระบวนการออกแบบผังบริเวณนันทนาการ  แนวทางการออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Definitions and basic components of landscape.  Principles of landscape 

analysis and design. Landscape design process.  Sustainable design concept for 

recreation areas.  Recreation site design process.  Guidelines for facility design 

and development in parks and recreation areas. Field trip required. 

  

01308431  เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม 3(2-3-6) 

 (Environmental Interpretation Techniques) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01308311  

ความเปนมาและการพัฒนาการของการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม ปรัชญาและหลักการ

สื่อความหมายสิ่งแวดลอม ตัวกลางและเทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม การพัฒนา

ตัวกลางสื่อความหมายในอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Background and development of environmental interpretation. Philosophy 

and principles of environmental interpretation. Environmental interpretive media 

and techniques. Development of interpretive media in parks and recreation 

areas. Field trip required. 

 

01308432**51

52โปรแกรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการนําเท่ียวทางธรรมชาติ 2(2-0-4) 

  (Ecotourism Programming and Nature Guide)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01308311  

หลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ องคประกอบของการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  การ

พัฒนาโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หลักและเทคนิคการนําเท่ียวทางธรรมชาติ การ

ประเมินผลโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการนําเท่ียวทางธรรมชาติ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

Principles of ecotourism. Components of ecotourism management.  

Ecotourism program development. Principles and techniques for nature guiding. 

Evaluation of ecotourism and nature guide programs. Field trip required. 

 

01308433**  การจัดการอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ 2(2-0-4) 

  (Management for Parks and Recreation Areas) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01308311 

   หลักพ้ืนฐานในการจัดการอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการอุทยาน แนวทางและกลยุทธในการจัดการอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ การ

ติดตามและการประเมินผลการจัดการอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Basic principles in park and recreation area management. Laws and policies 

related to park management. Guidelines and strategies for park and recreation 

areas management. Monitoring and evaluation for park and recreation area 

management. Field trip required. 

 

01308496 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 1-3    

                (Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism) 

เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ในระดับปริญญาตรี  

หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 
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Selected topics in parks, recreation and nature tourism at the bachelor’s 

degree level. Topics are subject to change each semester. 

 

 

 

01308497  สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in parks, 

recreation and nature tourism at the bachelor’s degree level. 

 

01308498 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ระดับปริญญา

ตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in parks, recreation and nature tourism at the 

bachelor’s degree level and compile into a written report. 

 

01308499**52

53โครงงานอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 2(0-6-3) 

   (Parks, Recreation and Nature Tourism Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

Project of practical interest in various fields of parks, recreation and nature 

tourism. 

 

01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 3(3-0-6) 

 (Wildlife Ecology and Management) 

หลักการทางนิเวศวิทยาสัตวปา และการจัดการสัตวปา  การใชถ่ินท่ีอยูและปจจัย

แวดลอม  การสํารวจและศึกษาสภาพถ่ินท่ีอาศัยและประชากร  การประยุกตความรูทาง

นิเวศวิทยาสัตวปาในการจัดการถ่ินท่ีอาศัยและประชากร   การขยายพันธุสัตวปาและการใช
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ประโยชน  พระราชบัญญัติและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับสัตวปา  สภาพการณปจจุบันในการ

จัดการสัตวปาในประเทศไทย   

Principles of wildlife ecology and management, habitat utilization and 

environmental factors, survey and study on habitat and population, application 

of wildlife ecology in manipulation of habitat and population, wildlife 

propagation and utilization, wildlife acts and regulations, present status of 

wildlife management in Thailand. 

 

01314322**54การจัดการสัตวปาและทุงหญาภาคสนาม 1(0-3-2) 

  (Field Wildlife and Range Management) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :   01314321  

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา 

Field practices in 01314321 wildlife ecology and management. 

 

01314391** ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา 3(3-0-6) 

  (Research Methods in Wildlife and Range Management) 

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา การกําหนดปญหา การ

วางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสราง

แบบสอบถาม  การวิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงาน

และการเสนอผลงานวิจัย 

   Principles and research methods in wildlife and range management, 

identification of research problems, formulation of research objectives and 

hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation, application of statistics for research, report writing and 

presentation. 

 

01314411 ปกษีวิทยาปาไม 3(2-3-6) 

 (Forest Ornithology) 

ลักษณะโครงสราง การระบุชนิด การกระจายพันธุ พฤติกรรม และนิสัยของนกท่ีสําคัญใน

ประเทศไทย บทบาททางนิเวศของนกตอปาไมและการเกษตร  การอนุรักษและการจัดการนกท่ี

สําคัญในประเทศไทย   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Structure, identification, distribution, behavior and habit of significant birds 

in Thailand.  Ecological roles of birds to forestry and agriculture. Conservation 

and management of significant birds in Thailand.  Field trip required. 

 

 

01314412 วิทยาสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม 3(2-3-6) 

     (Forest Mammalogy) 

ลักษณะเฉพาะของโครงสรางและอวัยวะของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  กําเนิด และ

วิวัฒนาการ  การแพรกระจาย  พฤติกรรม  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  

อนุกรมวิธาน และการจําแนกสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Structural characteristics and organs of mammals.  Origin and evolution, 

distribution, behavior, biology and ecology of mammals.  Taxonomy and 

classification of forest mammals in Thailand.  Field trip required. 

 

01314422 เทคนิคการศึกษาและการจัดการสัตวปา 3(2-3-6) 

 (Wildlife Study and Management Techniques)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01314321     

การรูจักชนิด อายุและเพศของสัตวปา การศึกษาถ่ินท่ีอยูและประชากรสัตวปา เทคนิค

การวิจัยและการจัดการสัตวปา การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Recognition of species, age and sex of wildlife.  Wildlife habitat and 

population studies.  Techniques in wildlife research and management.  Data 

collection and analysis.  Field trip required. 

 

01314423**55นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปาเขตรอน       2(2-0-4) 

  (Tropical Wildlife Ecology and Management)  

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01314321  

ลักษณะของสัตวปาในเขตรอนท้ังในดานนิเวศวิทยา ชีววิทยา วิวัฒนาการ การปรับตัว 

ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะถ่ินอาศัยทางบก ปญหาและแนวทางการจัดการ  มีการ 

ศึกษานอกสถานท่ี 

Characteristics of tropical wildlife in terms of ecology, biology, evolution 

and adaptation. Environmental factors of wildlife habitats in tropical zone 
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especially on the terrestrial habitats.  Problems and solutions. Field trips 

required. 

 

01314441 หลักการจัดการทุงหญา   3(3-0-6) 

 (Principles of Range Management)  

ทฤษฎี และหลักการจัดการทุงหญา  การจัดการเก่ียวกับสัตวและพืชในระบบนิเวศทุง

หญา การพัฒนา และปรับปรุงทรัพยากรทุงหญา  การพัฒนาปาผลผลิตต่ําและพ้ืนท่ีปาเปดเพ่ือ

การปศุสัตว แนวทางการจัดการทุงหญาในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Theory and principles of range management.  Management of animals and 

plants in range ecosystem. Development and improvement of range resources.  

Development of low productive forest and open woodland for livestock.  

Guidelines for range management in Thailand.  Field trip required. 

 

01314451** 55

56การใชประโยชนทุงหญา 2(2-0-4) 

       (Range Utilization)  

วิวัฒนาการของการใชประโยชนทุงหญา  ผลผลิตของพืชทุงหญา  ความหลากหลายของ

พืชอาหารสัตว  สารอาหารในทุงหญา  การใชประโยชนทุงหญาเพ่ือการพักผอนหยอนใจ การ

อนุรักษสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอมของทุงหญา  การวางแผนและการสํารวจการใชประโยชนทุง

หญาท่ีเหมาะสม  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Evolution of Range Utilization.  Productivity of range plants.  Diversity of 

forages. Nutrients in rangeland.  Range Utilization for recreation. Conservation of 

living animal and environment of range. Planning and survey of appropriate 

utilization of range. Field trip required. 

 

01314496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา 1-3    

                (Selected Topics in Wildlife and Range Management) 

เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา ในระดับปริญญาตรี  หัวขอเปลี่ยนไปในแต

ละภาคการศึกษา 

Selected topics in wildlife and range management at the bachelor’s degree 

level.  Topics are subject to change each semester. 
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01314497   สัมมนา 1 

 (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา ในระดับ 

ปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in wildlife and 

range management at the bachelor’s degree level. 

 

01314498  ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางการจัดการสัตวปาและทุงหญาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน 

Study and research in wildlife and range management at the bachelor’s 

degree level and compile into a written report. 

 

01314499**56

57โครงงานการจัดการสัตวปาและทุงหญา  2(0-6-3) 

   (Wildlife and Range Management Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในดานตางๆ ของการจัดการสัตวปาและทุงหญา 

Project of practical interest in various fields of wildlife and range 

management. 

 

01349311*  พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร       3(3-0-6) 

  (Fundamentals of Geoinformatics) 

พ้ืนฐานทางดานการแผนท่ี เสนโครงแผนท่ีและระบบพิกัด หลักการเบื้องตนทางดานภาพ

คณิต  การรับรูระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

คุณลักษณะขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและหลักการประมวลผล การประยุกตใชภูมิสารสนเทศในทางปาไม 

Introduction to cartography, map projections and coordinate systems. Basic 

principles of photogrammetry, remote sensing, global positioning system, and 

geographic information system. Characteristics of geospatial data and methods 

of spatial analysis. Applications of geo-informatics in forestry. 

 

* วิชาเปดใหม 
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01349312*57

58 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

  (Laboratory in Fundamentals of Geoinformatics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  01349311 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร 

      Laboratory for fundamentals of geoinformatics. 

 

01349390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา      1(1-0-2) 

  (Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ

มนุษยสัมพันธ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิค

การนําเสนอ การเขียนรายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative education, Related rules 

and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic 

knowledge and techniques in working. Communication and human relations. 

Personality development. Quality management system in workplace. 

Presentations techniques. Report writing. 

 

01349490 สหกิจศึกษา        6 

  (Cooperative Education) 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการ

จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned 

project including report and presentation. 
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  3.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

 (Agricultural Resources and Environment) 

ธรรมชาติและความสําคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม ประเภทของ

ทรัพยากรเกษตรและผลกระทบของการใชตอสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิต  

Nature and importance of agricultural resources and environment, types of 

agricultural resources and impact of their uses on environment and living. 

 

01132101   ผูประกอบการรุนใหม       3(3-0-6) 

 (Modern Entrepreneur) 

 แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน  บทบาทและความสําคัญของการ

บริหารธุรกิจยุคใหม องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสําหรับการเปน

ผูประกอบการ การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง  

Concept of business in the administration in the globalization era, roles 

and the significance of modern business administration, business plan elements 

and writing, competency preparation for being an entrepreneur, business 

feasibility analysis, risk management.   

 

01240011 การออกแบบในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(Design in Everyday Life) 

แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบในชีวิตประจําวัน ความหมายและความสําคัญการ 

ออกแบบ การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการออกแบบ มูลฐานการออกแบบ นวัตกรรมการ 

ออกแบบ การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอม    

Basic concept of design in everyday life. Definition and Importance of 

design. Design thinking and design process. Design fundamental. Design 

innovation. Eco design. 

 

01255101  มนุษยกับทะเล        3(3-0-6) 
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(Man and Sea) 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับทะเล คุณคาของทะเล สิ่งมีชีวิตทะเล ทะเลกับความ เปลี่ยนแปลง 

อันตรายจากสิ่งมีชีวิตและการปฐมพยาบาล การอนุรักษและการจัดการ สิ่งแวดลอมทางทะเล

อยางยั่งยืน  

General information on the sea, values, marine lives, sea and changes, 

marine lives injury first aid, conservation and sustainable resources management. 

 

01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน      3(3-0-6) 

 (Ways of Life and Culture in ASEAN) 

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน การเรียนรู 

ประสบการณชีวิตและการทํางานในอาเซียนทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

Lifestyle, art and culture, and indigenous knowledge in ASEAN countries, 

learning and experiencing lives and working in multi-culturally diverse in ASEAN. 

 

01371111 สื่อสารสนเทศ        1(1-0-2) 

 (Information Media) 

แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การเขาถึงและ

การใชสารสนเทศ การเขียนอางอิง    

Concept and type of information media, information sources, searching 

strategies, access and use of information, writing references. 

 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป        3(2-3-6) 

 (General Botany) 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยาการจัด

หมวดหมูและวิวัฒนาการ การใชประโยชนจากพืช 

   General principles of plant morphology, anatomy, physiology, ecology, 

classification and evolution. Uses of plants. 

 

01403111 เคมีท่ัวไป          4(4-0-8) 

 (General Chemistry)  

อะตอมและโครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แกส ของเหลว 

ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลตและการแตก

ตัวเปนไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟา  
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Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds, chemical 

reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics, chemical kinetics, 

chemical equilibria, electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic 

equilibria, electrochemistry. 

01403112  เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ        1(0-3-2) 

 (Laboratory in General Chemistry) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403111 หรือเรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403111 (เคมีท่ัวไป)  

Laboratory work for 01403111 (General Chemistry) 

 

01403221  เคมีอินทรีย         4(4-0-8) 

 (Organic Chemistry)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403111 หรือ 01403115 หรือ 01403117  

ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีและ

กลไกของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอโร

แมติกไฮโดรคารบอน การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีทางสเปกโทรสโกป 

สมบัติและปฏิกิริยาของ แอลกอฮอล อีเทอร สารประกอบฟนอล แอลดีไฮด คีโตน กรดอินทรีย 

อนุพันธกรดอินทรีย เอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ ลิพิด คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน 

โปรตีน และกรดนิวคลีอิก  

Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, 

chemical reactions and mechanisms, stereochemistry, chemistry of aliphatic 

hydrocarbons, alkyl halides, aromatic hydrocarbons, structural determination of 

organic compounds by spectroscopic methods, properties and reactions of 

alcohols, ethers, phenolic compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids, 

derivatives of carboxylic acids, amines and other nitrogen compounds, lipids, 

carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids. 

 

01403222  เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ        1(0-3-2) 

 (Laboratory in Organic Chemistry)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403221 หรือเรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403221 (เคมีอินทรีย)  

Laboratory work for 01403221 (Organic Chemistry).  
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01417111 แคลคูลัส I         3(3-0-6)  

 (Calculus I)  

ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและการ

ประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and 

applications, integration and applications. 

   

01418111    การใชงานคอมพิวเตอร       1(0-2-1) 

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ การใช

โปรแกรมประมวลคา  ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอ่ืน  

Computer system, hardware, software, operating system, word 

processing, database and other application software 

 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2)  

 (Laboratory in Abridged Physics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420119 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสอยางสังเขป 

Laboratory for Abridged Physics. 

 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป        3(3-0-6) 

 (Abridged Physics)  

กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่น

แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity, current, 

magnetic, electromagnetic wave, light, introduction to modern physics. 

 

01422111  หลักสถิติ          3(3-0-6)  

 (Principles of Statistics)  

แนวความคิดเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงท่ี ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัว

แปรสมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง 

การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิติ อนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร 

การวิเคราะหขอมูลความถ่ี การวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห การ

ถดถอยเชิงเสนแบบงาย  
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Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center, 

measures of dispersion, random variables and their probability distributions, 

binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 

distribution, statistical inference for one and two populations, analysis of 

frequency data, one-way analysis of variance, simple linear regression analysis.  

 

01423113  สัตววิทยาท่ัวไป         3(2-3-6)  

 (General Zoology)  

ชีววิทยาทางดานสัตว หลักการในการจําแนกประเภทและวิวัฒนาการของสัตว 

Biology of the animals, principles of animal classification and their 

evolution. 

 

01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน    3(3-0-6) 

  (Thai Society and ASEAN Community in Today’s World) 

การประยุกตสังคมศาสตรในการอธิบายสังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก ปจจุบัน 

โดยเนนสภาพภูมิศาสตร การกระจายและโครงสรางทางประชากร โลกาภิวัตน พลวัตทาง

การเมือง กฎหมาย สมดุลทางสังคม และการปรับตัวของคนในสังคม   

Application of social sciences to explain the Thai society and the ASEAN 

community in today’s world, emphasizing geographic conditions, population 

distribution and structure, globalization, political dynamism, laws, social 

balance and the adjustment of people in society. 

 

01454111 รัฐศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6) 

(Introduction to Political Sciences)  

ขอบขายและแนวคิดสําคัญทางรัฐศาสตร สถาบันทางการเมือง และกระบวนการ

ทางการ เมือง รูปแบบการปกครองและอุดมการณทางการเมือง ทัศนคติและปฏิสัมพันธ

ทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศและการบริหารรัฐกิจ  

Scope and important concept of political science. Political institution and 

political process. Form of government and political ideologies. Attitude and 

political interaction. International relations and public administration. 

 

01455101    การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(World Politics in Daily Life) 
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จุดเริ่มตนและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ เหตุการณท่ี

สําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจําวัน 

The origin and revolution in studying international relations. Important 

events in world politics from past to present. Effects of global politics to daily 

lives. 

 

01459231  จิตวิทยาชุมชน         3(3-0-6)  

 (Community Psychology)  

ความเปนมาและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน โครงสรางของชุมชน ความสัมพันธระหวาง

คนกับสิ่งแวดลอม ผลกระทบทางจิตสังคมตอพฤติกรรมของบุคคลและชุมชน การสงเสริม

ทักษะ ความสามารถและเสริมสรางอํานาจสําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคม 

History and theories in community psychology. The structures of 

community. Relationship between man and environment. Psychosocial impact 

on human behaviors and community. Enhancing skills, ability and 

empowerment for social change.  

 

01460231  สังคมวิทยาชนบท         3(3-0-6)  

 (Rural Sociology)  

ความเปนมาของสังคมวิทยาชนบท การศึกษาความแตกตางระหวาง ชนบทและเมือง 

ประชากรชนบท แบบอยางของการตั้งหลักแหลง สถาบัน สังคมชนบท การจําแนกความ

แตกตางทางสังคม การสํารวจทางสังคมในชนบท การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชนบท มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Development of rural sociology, comparative study of urban and rural 

societies, rural population, patterns of village settlement; social institutions and 

stratification in rural society, rural social surveys, social changes and rural 

development, field trip requires. 

 

01460433 สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

 (Environment Sociology) 

แนวคิดทางสังคมวิทยานํามาใชในการศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาและการจัดระเบียบทางสังคมเพ่ือการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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Sociological approach to natural resources and environmental 

management, environment problems and social order and development 

toward the natural resources and environmental management. 

01460442  การพัฒนาชุมชน        3(3-0-6)  

 (Community Development)  

แนวคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท โลกาภิวัตนใน

บริบทการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts, philosophy, principles and process of urban and rural 

community development, globalization in development context, changes and 

crucial impacts on community development in Thailand, field trip required. 

 

01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  

 (Thai Language for Communication) 

ภาษาไทยในการสื่อสาร  ความคิดกับการใชภาษา  ภาษากับสังคม และการ พัฒนา

ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

Communication of the Thai language, thoughts and language usage, 

language and society, and the skill development of the Thai language for 

communication.   

 

01999031 มรดกอารยธรรมโลก       3(3-0-6) 

 (The Heritage of World Civilizations) 

มรดกโลกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน ในดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง ภูมิปญญาความรู ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการ

สื่อสาร ความเขาใจในคุณคาและผลงานสรางสรรคของมนุษยชาติ 

World heritage of socio-economics, governments, intellectual knowledge, 

religious beliefs, arts, literature and human communications from prehistory to 

the present to gain an appreciation of the creative works of humanity.  

 

01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี      3(3-0-6) 

 (Economics for Better Living) 

ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดําเนินชีวิตท่ีดี บทบาทและ

การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรูการ
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เปนผูประกอบการ การจัดการองคประกอบทางเศรษฐกิจ และรูปแบบและประเด็นสําคัญ

ในทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ  

Relationship between economics-business administration and better 

living. Roles and human living in economic society at household, community 

and societal levels. Learning about entrepreneurship, economic composition 

management. Key models and issues in economics and management.  

 

01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา     3(3-0-6) 

 (Creativity for Value Management) 

การคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคา วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม การตระหนักถึง

ปญหาดวยจิตสํานึก การแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดองคกรใหเกิดศักยภาพสูงสุด  

Creative thinking and value management, evolution of thought in the 

new age, problem awareness, creative problem solving, organization 

management for maximum efficiency.  

 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4)  

 (Knowledge of the Land)  

ประวัติ เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตรแหง แผนดิน

เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ การเรียนรูคนตนแบบ การสํานึกในความเปน พลเมืองไทยพลเมือง

โลก การเสริมสรางและพัฒนาทักษะในการเรียนรูและการทํางาน สูเปาหมายภายใตบริบท

ความสํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี   

History, uniqueness and identity of Kasetsart University. Knowledge of the 

land for the well-being of nation. Learning from role models. Realization of 

being a Thai and world’s citizen. Reinforcement and development of learning 

skills and goal-oriented work within the context of integrity, knowledge creation 

and unity.   
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

      3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายกอบศักดิ์  วันธงไชย 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

Dr.rer.nat. (Silviculture) University 

of Freiburg, Germany, 2551 

3 2599 00113 38 4 

 

งานวิจัย 

1. การกักเก็บคารบอนในปาผลดัใบท่ีมีความถ่ีของ

ไฟแตกตางกัน บรเิวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวย

ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 2556 

2. ผลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหลากหลายของ

สัตวหนาดินในพ้ืนท่ีระบบนิเวศแหลงนํ้าท่ีตางกัน

, 2557 

3. Fuel properties and fire behaviour 

characteristics of prescribed fire in pine-

dominated forests at Nam Nao National 

Park, Thailand, 2556 

4. Plant Community and its Carbon Storage 

in Deciduous Forest with Different Fire 

Frequencies at Huai Khaeng Wildlife 

Sanctuary, Thailand, 2557 

5. Effects of past burning frequency on 

woody plant structure and composition 

in dry dipterocarp forest, 2557 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306431 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306201 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306411 

01306431 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

2. นายกาญจนเขจร  ชูชีพ* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 

Dr.rer.nat. (Remote Sensing) 

Technical University Berlin, 

Germany, 2540 

งานวิจัย 

1.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนํ้าฝนและ

พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตอศักยภาพการให

นํ้าทาของลุมนํ้างึมตอนบน สปป. ลาว, 2556 

2.  การประยุกตเทคนิคการรับรูจากระยะไกลเพ่ือ

หาพ้ืนท่ีรอยตอระหวางปาในเขตอุทยานแหงชาติ

ภูกระดึง, 2556 

3. การประเมินการสูญเสียการกักเก็บคารบอนเหนือ

พ้ืนดินของไมตนในปาพรุควนเคร็งหลังจากเกิด

01304312 

01304431 

01304433 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 

 

01304312 

01304331 

01304332 

01304431 

01304432 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 

91 

 



ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 1019 00161 07 2 

 

ไฟปาอยางรุนแรงเมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูล

ภาพถายดาวเทียม, 2557 

4. แผนการสํารวจปาท่ีเหมาะสมตอการประมาณหา

มวลชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบภูมสิารสนเทศใน

เขตลุมนํ้าหวยเอ่ียน อําเภองาว จังหวัดลําปาง, 

2557 

01349311 

01349312 

3. นายกิติชัย  รัตนะ 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2534 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

3 9611 00082 49 9 

 

งานวิจัย 

1.  การมสีวนรวมของชุมชนในการวางแผนการใช

ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตอน ตอนบน 

อําเภอหินเหิบ จังหวัดเวียงจันทร สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2556 

2.  ความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตอการถายโอนภารกิจดานนํ้าบาดาล: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา, 2557 

3.  ปจจัยท่ีมผีลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้า

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตนนํ้า ลุมแมนํ้าเมือง

ตราด:กรณศีึกษา ตําบลบอพลอยอําเภอบอไร 

จังหวัดตราด, 2557 

4. รูปแบบการมสีวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร, 2557 

01301322 

01301411 

01301482 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

01301322 

01301411 

01301482 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

 

4. นายขวัญชัย  ดวงสถาพร 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

3 3203 00513 04 8 

งานวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบการวัดการเตบิโตของตนไมดวย

เทปวัดเสนผานศูนยกลาง และ Manual band 

dendrometer, 2557 

2.  การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม เพ่ือการ

สํารวจของปาในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานชองแคบ

สามัคคี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร,ี 2557 

3. Climatic signals derived from the growth 

variation and cycles of Pinus merkusii in 

Easternmost Thailand, 2556 

 

01304221 

01304321 

01304351 

01304353 

01304411 

01304412 

01304413 

01304421 

01304461 

01304496 

01304497 

01304221 

01304321 

01304351 

01304353 

01304411 

01304412 

01304413 

01304421 

01304461 

01304496 

01304497 

92 

 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=16485
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=16485
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=16485


ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

01304498 

01304499 

01304498 

01304499 

5. 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. ผลผลติและการวิเคราะหผลตอบแทนทางดาน

การเงินของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตสั 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, 2557 

2. Greenhouse gas emissions and carbon 

stock changes in rubber tree 

plantations in Thailand from 1990 to 

2004, 2556 

3. Effects of stand structural 

characteristics on the microclimate of 

Bang Kachao Green Space: the best 

urban oasis of Asia, 2556 

4. Climate change adaptation in case of 

Bang Kachao Urban Green Space, in 

Samut Prakan Province, Thailand, 2556 

5. Structural Characteristics and 

Biodiversity of Trees in Urban Green 

Space : A case of Bang Kachao Green 

Space, samut Prakan Province, 

Thailand, 2556 

6. The Landscape Agroforestry Modeling 

for Sufficiency Economy in term of 

Environmental Factor in Huai Raeng-

Klong Peed Subwatershed, Trat 

Province of Thailand, 2556 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306441 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306411 

01306441 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

6. นายชัชชัย  ตันตสิรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

งานวิจัย 

1. บทบาทของวนเกษตรแบบปายางพาราในพ้ืนท่ี

ปาเสื่อมโทรมตอลักษณะทางอุทกวิทยาและ

สมบัตดิิน, 2556 

2. Reducing hillslope size in digital 

01301111 

01301321 

01301323 

01301391 

01301441 

01301111 

01301321 

01301322 

01301323 

01301391 

93 

 



ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

3 1021 02159 69 1 

elevation models at various scales and 

the effects on slope gradient estimation, 

2558 

3. Earlier Leaf Flush Associated with 

Increased Teak Defoliation, 2558 

4. Particulate carbon and nitrogen 

dynamics in a headwater catchment in 

Northern Thailand: hysteresis, high 

yields, and hot spots, 2559 

01301451 

01301497 

01301498 

01301499 

01301441 

01301451 

01301497 

01301498 

01301499 

 

7. นายชาคริต ณ ตะก่ัวทุง* 

อาจารย 

วท.บ.(วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

วท.ม.(วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

ปร.ด.(วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2555 

3 8208 00272 54 1 

 

 

งานวิจัย 

1.  การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา, 

2559 

2.  Germination test on native salt tolerant 

seeds (Buchanania siamensis Miq.) 

collected from natural saline and non-

saline soil, 2559 

01303221 

01303222 

01303311 

01303313 

01303351 

01303443 

 

 

 

01303221 

01303222 

01303311 

01303313 

01303443 

01303452 

01303453 

01303497 

01303498 

01303499 

8. นางสาวดรรชนี  เอมพันธุ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 

M.S. (Forest Resources) 

University of Washington, United 

States of America, 2527 

Ph.D. (Forest Resources) 

University of Washington, United 

States of America, 2535 

3 1012 02577 32 0 

 

งานวิจัย 

1. ผลกระทบจากการฟนฟูปาชายเลนตอการ

ดํารงชีวิต, 2556. 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการ

ดํานํ้าลึกในแนวปะการัง, 2556. 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการ

ดํานํ้าลึกในแนวปะการงัท่ีมีลักษณะภูมิศาสตร

แตกตางกัน, 2556. 

4. การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายในเสนทาง

จักรยานพ้ืนท่ีบางกระเจา อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ, 2557. 

5. Does coral bleaching impact tourists’ 

01301112 

01308312 

01308421 

01308432 

01308496 

01308498 

01308499 

01308312 

01308421 

01308432 

01308496 

01308498 

01308499 

94 

 



ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

revisitation? A case of Mu KoSurin Marine 

National Park, Thailand, 2556 

9. นางดวงใจ  ศุขเฉลิม 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2530 

Ph.D. (Plant Sciences) 

University of  Tokyo, Japan, 2536 

3 1005 00310 32 1 

 

งานวิจัย 

1.  การเติบโตของบุกคนโทท่ีงอกจากหัวยอยบน

กานใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชํา, 2556 

2. Distribution and ecology of Araceae on 

limestone mountains of Lop Buri and 

Saraburi provinces, Thailand, 2558 

3. Biological activities of  lipophilic extract 

from Lasia spinosa (L.) Thwaites 

(Araceae): effect on seed germination 

and seedling growth of  invasive plant 

(Mimosa diplotricha C. Wright ex 

Sauvalle) in Thailand, 2558 

4. Species composition of understory 

vegetation and large herbivore 

abundance in burnt and an unburnt 

deciduous dipterocarp forest at Huai Kha 

Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand, 

2558 

01302433 

01302498 

01314391 

01314441 

01314451 

01314498 

01314499 

01302313 

01302433 

01302498 

01302499 

01314391 

01314441 

01314451 

01314498 

01314499 

10. นายดอกรัก  มารอด 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

D. Sci. (Biological Science) Kyoto 

University, Japan, 2544 

3 6401 00082 90 3 

งานวิจัย 

1.  ความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการ

กับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสมีา, 

2556 

2. ความหลากหลายของเฟรนอิงอาศัยในลุมนํ้าหวย

คอกมา-ดอกป ุย จังหวัดเชียงใหม, 2557 

3. Studies in the recent new genus record 

Pseudostachyum (Poaceae: 

Bambusoideae) from Thailand: notes on 

its taxonomy, distribution and habitat, 

2556 

01302132 

01302211 

01302212 

01302313 

01302391 

01302411 

01302496 

01302498 

01302499 

01302132 

01302211 

01302212 

01302313 

01302391 

01302411 

01302412 

01302496 

01302498 

01302499 

95 

 



ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

4. 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 

5. Influences of environmental factors on 

tree distribution of lower montane 

evergreen forest at Doi Suthep-Pui 

National Park, Chiang Mai Province, 2557 

11. 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.  การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา, 

2559 

 

01306213 

01306311 

01306421 

01306461 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306201 

01306211 

01306213 

01306311 

01306421 

01306461 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

12 นายดํารงค  ศรีพระราม 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

M.S. (Forest Engineering) 

State University of New York, 

United States of America, 2531 

D.Agr. (Foerst and Wood Science) 

Utsunomiya University, Japan, 

2543 

3 1101 01123 23 3 

งานวิจัย 

1.  การวิเคราะหความหนาแนนของเรือนยอดปาไม

โดยใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียว กรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม, 2556 

2. Life cycle inventory national databases of 

aquatic animal production, 2558 

01303311 

01303312 

01303313 

01303361 

01303451 

01303496 

01303498 

01303499 

01303311 

01303313 

01303361 

01303451 

01303496 

01303498 

01303499 

13. นายเดชา  วิวัฒนวิทยา 

รองศาสตราจารย 

งานวิจัย 

1. Two new species of the Aenictus 

01302132 

01302211 

01302132 

01302211 

96 

 



ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

Dr.Agr. (Forest Entomology) Kyoto 

University, Japan, 2548 

3 1022 00602 43 3 

pachycerus species group (Hymenoptera: 

Formicidae: Aenictinae) from Southeast 

Asia, 2556 

2. The effectiveness of weaver ant 

(Oecophylla smaragdina) biocontrol in 

Southeast Asian citrus and mango, 2556 

3. Philidris ants iiving inside dischidia    

    epiphytes from Thailand, 2557 

01302212 

01302313 

01302391 

01302461 

01302496 

01302498 

01302499 

 

01302212 

01302313 

01302391 

01302461 

01302463 

01302496 

01302498 

01302499 

14. นายไตรรตัน เนียมสุวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ.(วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,  2542 

M.S. (Forestry) 

University of Tennessee, USA., 

2547 

Ph.D. (Natural Resources) 

University of Tennessee United 

States of America, 2551 

3 6707 01015 67 4 

งานวิจัย 

1. การลดการปลดปลอยฟอรมัลดไีฮดในแผนช้ินไม

อัดดวยการเติมผงถานไมไผ, 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 

01305213 

 

 

01305213 

 

 

15. นายทรงกลด จารุสมบัต ิ

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2529 

วท.ม. (วนผลิตภัณฑ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

3 1012 03068 00 3 

งานวิจัย 

1. การพัฒนาไมจากไมผลเพ่ืออุตสาหกรรมแผนช้ิน

ไมอัดเรียงเสี้ยน, 2556 

2. การชะลางของเฟอรฟูริล แอลกอฮอลและ

สารประกอบโบรอนในไมยางพารา, 2558 

3. การผลติแผนช้ินไมอัดจากตนสบูดํา, 2558 

4. Effects of thermal treatment of 

rubberwood fibers on physical and 

mechanical properties of medium 

density fiberboard, 2556 

5. A Study and Delvelopment the Material 

from Lesser Reedmace Plant for Design 

to Decorative Items on Working Table, 

01305213 

01305421 

 

 

 

01305213 

01305421 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

2556 

6. Properties of Sandwich-Type 

Particleboard Panels Made from 

Rubberwood and Eastern Redcedar, 

2557 

16. นางสาวธารรตัน  แกวกระจาง 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2551 

Ph.D. (Agricultural Sciences) 

Tottori University, Japan, 2556 

3 1706 00008 70 7 

งานวิจัย 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมิน

มูลคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปาเต็งรัง

มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรติ, 2557 

2. การตอบสนองดานการเจริญเตบิโตของกลาไม

พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ท่ีมีเห็ด

เผาะหนังเปนเอคโตไมคอรไรซา, 2558 

3. เห็ดเอคโตไมคอรไรซา: เห็ดสรางปา ปาสรางเหด็, 

2559 

01302496 

01302498 

01302313 

01302471 

01302472 

01302496 

01302497 

01302498 

01302499 

17. นางนพรัตน คัคคุริวาระ 

อาจารย 

วท.บ.(วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดบั 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2547 

M.Sc (Agriculture and 

Forestry) หลักสตูร 2 ปริญญา 

University of Joensuu, Finland, 

2551 

University of Lleida, Spain, 2551 

D.Sc (Agriculture and Forestry) 

University of Helsinki, 2557 

3 7699 00355 37 5 

งานวิจัย 

1.  เทคโนโลยีแหงอนาคตกับกระบวนการ

ตรวจสอบยอนกลับของอุตสาหกรรมปาไมไทย, 

2559 

2.  A comparison of OWAS and REBA 

observational techniques for assessing 

postural loads in manual tree felling 

and processing, 2557 

3.  Feasibility study of timber harvesting 

systems on steep terrain in Thailand, 

2558 

01303311 

01303361 

01303441 

01303443 

01303311 

01303313 

01303361 

01303441 

01303443 

01303497 

01303498 

01303499 

18. นางนภวรรณ ฐานะกาญจน  พงษเขียว 

รองศาสตราจารย 

ศษ.บ. (จิตวิทยา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2525 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 

งานวิจัย 

1. ผลกระทบจากกิจกรรมการทองเท่ียวแบบผจญ

ภัยโดยใชรถยนตขับเคลื่อนสีล่อตอระบบนิเวศ

ของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดาน

ตะวันตก, 2556 

2. ศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ

01308311 

01308312 

01308433 

01308496 

01308498 

01308499 

01308311 

01308312 

01308433 

01308496 

01308498 

01308499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

Ph.D. (Recreation Resources) 

Colorado State University, United 

States of America, 2539 

5 1206 00009 63 7 

อุทยานแหงชาติปางสีดา, 2556 

3. ความเหมาะสมและการใชประโยชนปายสื่อ

ความหมายในอุทยานแหงชาตเิขาใหญ, 2556 

4. ผลกระทบทางนันทนาการดานชีวกายภาพบาง

ประการและระดบัการเปลี่ยนแปลงท่ียอมรับ

ได: กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ                

แกงกระจาน, 2556 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมไฟ

ปาพ้ืนท่ีสวนปาแมตื่น ตาํบลทองฟา อําเภอ

บานตากจังหวัดตาก, 2556 

6. ผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการจาก

กิจกรรมเดินปาระยะไกลในอุทยานแหงชาติเขา

สก, 2557 

7. จริยธรรมทางสิ่งแวดลอมของมัคคเุทศกนํา

เท่ียว: กรณีศึกษาอุทยานแหงชาตทิางทะเลฝง

อันดามันใต, 2558 

8. คานิยมและพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสัตวปา

ของประชาชนในชุมชนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับ

พ้ืนท่ีคุมครอง, 2558 

9. พฤติกรรมเบ่ียงเบนของผูมาเยือนอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ, 2558 

10. พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสัตวปาของผูมาเยือน

อุทยานแหงชาติ, 2559 

11. แรงจูงใจดานนันทนาการและปจจยัท่ีสงผลตอ

การกลับมาเยือนพ้ืนท่ีของนักทองเท่ียวท่ีไป

เยือนนํ้าตกหวยแมขมิ้น อุทยานแหงชาติเข่ือน

ศรีนครินทร, 2559 

12. การวิเคราะหอภมิานพฤติกรรมการอนุรักษของ

ผูใชประโยชนพ้ืนท่ีคุมครอง, 2559 

13. การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับดาน

นันทนาการในพ้ืนท่ีลานกางเต็นทลานสน 

อุทยานแหงชาติภูสอยดาว, 2559 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

19. 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. การติดตามหลังการปลอยเน้ือทราย ละมั่ง และ

กวางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ, 2556 

2. การติดตามละมั่ง และเน้ือทรายท่ีปลอยคืนสู

ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุสตัวปาเวียงลอ 

จังหวัดพะเยา, 2556 

3.  นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเน้ือ

ทราย (Axis porcinus) ท่ีปลอยในเขตรักษา

พันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา, 2557 

01302132 

01302212 

01302313 

01302391 

01302496 

01302498 

01314321 

01314322 

01314391 

01314422 

01314497 

01314498 

01314499 

01302132 

01302212 

01302313 

01302391 

01302496 

01302498 

01302499 

01314321 

01314322 

01314391 

01314422 

01314423 

01314497 

01314498 

01314499 

20. นายนันทชัย  พงศพัฒนานุรักษ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

Ph.D. (Forest Science) 

Colorado State University, United 

States of America, 2550 

3 1012 01683 68 1  

งานวิจัย 

1. การจัดลําดับความสําคญัของกลุมปาทางบกใน

ประเทศไทยโดยใชดัชนีภูมิภาพ, 2557 

2. แบบจําลองพ้ืนท่ีอาศัยท่ีเหมาะสมของวัวแดงใน

สภาพปจจุบันและภายใตการคาดการณ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย, 

2557 

3.  การออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ

บริเวณเสนทางเดินปาระยะไกลในเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภหูลวง, 2557 

4. การรับรูผลกระทบทางการทองเท่ียวของผูมา

เยือนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา, 2558 

01308311 

01308312 

01308496 

01308497 

01308498 

 

01302313 

01302413 

01302497 

01302498 

01302499 

01314423 

01314497 

01314498 

01314499 

01349311 

01349312 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

21. 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 

1. Salt tolerance of three tree species 

differing in native habitats and leaf traits, 

2557 

2. The effect of mega-flood disaster on tree 

species diversity in Bangkok metropolis 

and suburban areas, Thailand, 2557 

3. Germination test on native salt tolerant 

seeds (Buchanania siamensis Miq.) 

collected from natural saline and non-

saline soil, 2559 

01302482 

01314499 

01302313 

01302482 

01302497 

01302498 

01302499 

01314499 

22. นายประทีป  ดวงแค 

ผูชวยศาสตราจารย  

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

4 1206 00007 51 2 

 

 

งานวิจัย 

1. การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุงปาทาม ในลุม

นํ้ามูล, 2556 

2.  อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร 

(Limnonectes taylori) บริเวณปาดิบเขาเขต

สงวนชีวมณฑลหวยคอกมาจังหวัดเชียงใหม, 

2557 

3. Opisthotropis spenceri Smith, 1918 

(Serpentes : Natricidae) : the third and 

fourth specimens, 2557 

01302132 

01302211 

01302212 

01302313 

01314321 

01314411 

01314412 

01314498 

01302132 

01302211 

01302212 

01302313 

01314321 

01314322 

01314411 

01314412 

01314423 

01314497 

01314498 

01314499 

23. นายปสสี   ประสมสินธ 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 

Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 

University of Freiburg, Germany, 

2538 

งานวิจัย 

1.  ความเพ่ิมพูนรายปของไมสักหลังการสืบตอพันธุ

โดยการแตกหนอและการปลูกดวยเหงาของสวน

ปาแมเมาะ จังหวัดลําปาง, 2556 

2.  พลวัตของพืชพรรณในชวงเวลา 10 ป ในปาเต็ง

รัง เซคเตอรแมหวด ปาสาธิตงาว จังหวัดลําปาง, 

2556 

3. การศึกษาเทคนิคการสํารวจปาไม เพ่ือการ

สํารวจของปาในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานชองแคบ

01304221 

01304321 

01304351 

01304352 

01304353 

01304391 

01304421 

01304496 

01304497 

01304221 

01304312 

01304321 

01304322 

01304351 

01304352 

01304353 

01304391 

01304421 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

3 4515 00087 25 5 สามัคคี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร,ี 

2557 

4. การเปรยีบเทียบการวัดการเติบโตของตนไมดวย

เทปวัดเสนผานศูนยกลาง และ Manual band 

dendrometer, 2557 

01304498 

01304499 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 

24. นายปยพงษ  ทองดีนอก 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

ปร.ด.(วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

3 3097 00153 58 6 

 

งานวิจัย 

1.  ผลกระทบของละอองลอยในอากาศท่ีเกิดจากไฟ

ปา และการเผาซากพืชในพ้ืนท่ีเกษตรตอ

ลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน, 2556   

2.  Role of soil temperature and moisture 

on soil respiration in a teak plantation 

and mixed deciduous forest in Thailand, 

2556 

3.  Species diversity and litter dynamics in 

secondary mixed deciduous forest, 

Thung Salaeng Lung National Park, 

Northern, Thailand, 2556 

01301111 

01301321 

01301323 

01301391 

01301481 

01301482 

01301497 

01301498 

01301499 

 

01301111 

01301321 

01301322 

01301323 

01301391 

01301481 

01301482 

01301483 

01301497 

01301498 

01301499 

 

25. 

 

นายปยวัตน  ดลิกสัมพันธ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2551 

3 1199 00269 22 9 

งานวิจัย 

1.  การวิเคราะหความหนาแนนของเรือนยอดปาไม

โดยใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม กรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม, 2556 

01303221 

01303222 

01303311 

01303312 

01303313 

01303391 

01303443 

01303451 

01303496 

01303497 

01303498 

01303499 

01303221 

01303222 

01303311 

01303313 

01303321 

01303391 

01303443 

01303451 

01303452 

01303453 

01303496 

01303497 

01303498 

01303499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

26. นายพรเทพ เหมือนพงษ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2555 

3 6401 00356 31 1 

งานวิจัย  

1.  การทดลองพันธุไมวงศยาง 8 ชนิด ในสถานี

วนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี, 2556 

2.  ความสัมพันธระหวางการเติบโตและขนาดแกน

ของไมพะยูง อายุ 26 ป ณ สถานีวนวัฒนวิจัย

ทองผาภูมิ, 2558 

3.  ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายป และสมการเพ่ือ

ประเมินอัตราสวนแกนของไมพะยงูในประเทศ

ไทย, 2558 

 01306201 

01306211 

01306311 

01306497 

01306498 

01306499 

 

27. 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. การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีและเวลาของถนนปาไมใน

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช, 2559 

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 

01303311 

01303322 

01303313 

01303331 

01303391

01303421 

01303431 

01303496 

01303498 

01303499 

 

01303311 

01303313 

01303331 

01303391

01303421 

01303431 

01303496 

01303498 

01303499 

01349311 

01349312 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

28. นายพสุธา สุนทรหาว 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

Ph.D. (Forest Resources 

Management) 

University of The Philippines Los 

Banos, Philippines, 2551 

3 4112 00197 02 1 

งานวิจัย 

1.  การบริหารจดัการทรัพยากรปาไมแบบมสีวน

รวมในโครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแกว, 

2556 

2.  การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกลในการ

ประเมินมูลคาผลผลิตของตนจาก (Nypa 

Fruticans Wurmb.) ในพ้ืนท่ีปาชายเลน 

จังหวัดสมุทรสาคร, 2556 

3. ศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรของปาชุมชนทาปา

เปาตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน, 

2556 

4.  การประเมินมูลคาความเสียหายจากการทําลาย

ปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556 

5.  ผลผลิตและการวิเคราะหผลตอบแทนทางดาน

การเงินของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตสั อําเภอ

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, 2557 

6.  การประเมินมูลคาคารบอนท่ีกักเก็บในไมยืนตน

ของปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูม,ิ 2558 

01307311 

01307312 

01307391 

01307431 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

01304414 

01307311 

01307312 

01307391 

01307431 

01307432 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

29. นายพิชิต ลําใย 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2550 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรปาไม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2552 

1 7399 00027 06 1 

งานวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบการวัดการเตบิโตของตนไมดวย

เทปวัดเสนผาศูนยกลาง และ Manual band 

dendrometer, 2557 

 

01304312 

01304321 

01304312 

01304321 

01304322 

01304497 

01304498 

01304499 

 

30. นางสาวมณฑาทิพย  โสมมีชัย 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

3 4116 00102 66 3  

งานวิจัย 

1. Effects of stand structural characteristics 

on the microclimate of Bang Kachao 

Greenspace: the best urban oasis of 

Asia, 2556 

2.  Climate change adaptation in case 

of Bang Kachao Urban Green Space 

01306213 

01306311 

01306391 

01306461 

01306496 

01306497 

01306498 

01306211 

01306213 

01306311 

01306391 

01306461 

01306496 

01306497 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

 in Samut Prakan Province, Thailand, 

2556 

3.  Structural Characteristics and Biodiversity 

of Trees in Urban Green Space: A case 

of Bang Kachao Green Space, Samut 

Prakan Province, Thailand, 2556 

01306498 

01306499 

31. นายยงยุทธ   ไตรสุรัตน 

ศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 

M.Sc. (Natural Resources 

Development and Management) 

Asian Institute of Technology, 

2533 

D.Tech.Sc. (Natural Resources 

Conservation) 

Asian Institute of Technology, 

2540 

3 9299 00269 86 8 

งานวิจัย 

1.  การกระจายของนกปากหางในประเทศไทย, 

2556 

2.  การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุงปาทาม ใน

ลุมนํ้ามลู, 2556 

3. Predicting land-use and land-cover 

patterns driven by different scenarios in 

the emerald triangle protected forests 

complex, 2557 

4. MODIS: An alternative for updating land 

use and land cover in large river basin, 

2557 

5. Predictive distribution modelling for 

rufous-necked hornbill Aceros nipalensis 

(Hodgson, 1829) in the core area of the 

Western Forest Complex, Thailand, 2557 

6. Calibration of hydrological streamflow 

modeling using MODIS, 2558 

01302132 

01302211 

01302212 

01302313 

01302391 

01302434 

01302496 

01302498 

01302499 

01314391 

01302132 

01302211 

01302212 

01302313 

01302391 

01302434 

01302496 

01302497 

01302498 

01302499 

01314391 

32. นายยุทธพงษ  คีรีมังคละ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

3 4401 00684 48 4 

งานวิจัย 

1.  ความช้ืนดินในพ้ืนท่ีพัฒนาปาไมรปูแบบตางๆ 

บริเวณลุมนํ้าหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม, 

2558 

2.  การสูญเสียดินจากพ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีดิน

รูปแบบตางๆ : กรณีศึกษาตําบลไทยสามัคคี 

อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2558 

3.  สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของดินและ

01301321 

01301322 

01301323 

01301471 

01301481 

01301482 

01301496 

01301497 

01301321 

01301322 

01301323 

01301461 

01301471 

01301481 

01301482 

01301483 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

สัตวหนาดิน ในพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินท่ี

แตกตางกัน บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยหวยขมิ้น 

จังหวัดนครราชสีมา, 2559 

4. Modeling hydrologic responses to land 

management scenarios for the Chi River 

Sub-basin Part II, Northeast Thailand, 

2559 

01301498 

01301499 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

33. นายรองลาภ  สุขมาสรวง 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

3 1023 00230 08 2 

งานวิจัย 

1. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเน้ือ

ทราย (Axis porcinus) ท่ีปลอยในเขตรักษา

พันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา, 2557 

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดินตอถ่ินท่ีอยูอาศัยของชางปาในเขตรักษา

พันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุร,ี 2557 

3. ความชุกชุมและการใชพ้ืนท่ีอาศัยของสมเสร็จ 

(Tapirus indicus) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวย

ขาแขง, 2558 

4. การศึกษาความหลากชนิดและความมากมาย

ของสัตวปา ในอุทยานแหงชาติเฉลิม

รัตนโกสินทรโดยกลองดักถายภาพ, 2558 

5. ชนิดเหยื่อ และการใชพ้ืนท่ีอาศัยของหมาใน 

(Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลัก

พระ, 2558 

6. ประชากร และการใชพ้ืนท่ีอาศัยของควายปา 

(Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) ในเขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 

2558 

7. นิเวศวิทยาของกวางปา (Cervus unicolor 

Kerr, 1792) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ 

จังหวัดกาญจนบุร,ี 2558 

8. ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช

ถ่ินท่ีอาศัย ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกินเน้ือ ใน

01302132 

01302313 

01302391 

01302496 

01302498 

01314321 

01314322 

01314422 

01314498 

01314499 

01302132 

01302313 

01302391 

01302496 

01302497 

01302498 

01302499 

01314321 

01314322 

01314422 

01314423 

01314497 

01314498 

01314499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

เขตรักษาพันธุสตัวปาสลักพระ จังหวัด

กาญจนบุร,ี 2558 

9. ความหลากชนิดและความมากมายของสัตวเลีย้ง

ลูกดวยนมขนาดเล็ก ในปาเบญจพรรณ เขต

รักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุร,ี 

2559 

10. Some ecological espects of asian golden 

weaver (ploceus hypoxanthus) at buang 

borapet non-hunting area, Nakhon 

Sawan province, 2557 

11. Genetic variation of mhc class ii dra of 

two endangered cervidae species, 

Cervus eldii and Cervus porcinus, 2558 

Prey species and habitat use of dhole 

(Cuon alpinus) in Salakpra wildlife 

sanctuary, 2558 

34. นางรัชนี โพธิแทน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

M.S. (Social  Forestry) 

University of the Philippines at Los 

Banos, Philippines, 2542 

ปร.ด. (สหวิทยาการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2555 

3 4005 00901 09 1 

งานวิจัย 

1.  การตอบสนองของคนตอปญหาความขัดแยง

ระหวางคนกับชางปา : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ

สัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, 2558 

 

01307311 

01307312 

01307391 

01307431 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

01307311 

01307312 

01307391 

01307411 

01307431 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

35. นายรุงเรือง  พูลศิร ิ

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2537 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

งานวิจัย 

1. ผลผลติและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตสั

สายตนตางๆ อายุ 5 ป ในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนบน, 2556 

2. การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บคารบอน

ในสบูดํา, 2558 

01306213 

01306311 

01306391 

01306441 

01306442 

01306496 

01306211 

01306213 

01306311 

01306341 

01306342 

01306391 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

Dr.nat.tech. (Forest Soils) 

Universiry of Natural Resources and 

Applied Life Science, Vienna, 

Austria, 2546 

3 2001 01212 38 3 

3. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 4 ชนิดท่ีมีอายุ

ลําตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัด

เชียงใหม, 2558 

4. Forest structure and species diversity of 

secondary forest after cultivation in 

relation to various sources at lower 

northern Thailand, 2556 

5.  Above ground biomass and litter 

productivity in relation with carbon and 

nitrogen content in various landuse 

small watershed, lower northern 

Thailand, 2556 

01306497 

01306498 

01306499 

01306441 

01306442 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01349490 

36. นางลดาวัลย  พวงจิตร 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2525 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

D.Sc. (Silviculture) 

University of Helsinki, Finland, 

2532  

3 1009 03464 80 6 

งานวิจัย 

1. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 4 ชนิดท่ีมีอายุ

ลําตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัด

เชียงใหม. 2558 

2. การประเมินมลูคาคารบอนท่ีกักเก็บในไมยืนตน

ของปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ, 2558 

3. Effective use of high CO2 efflux at the 

soil surface in a tropical understory 

plant, 2556 

4. Photoprotection of evergreen and 

drought-deciduous treeleaves to 

overcome the dry season in monsoonal 

tropicaldry forests in Thailand, 2557 

5. Development of general biomass 

allometric equations for Tectona grandis 

Linn.f. and Eucalyptus camaldulensis 

Dehnh. plantations in Thailand, 2559 

01306211 

01306213 

01306311 

01306391 

01306461 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306211 

01306213 

01306311 

01306391 

01306461 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

37. นางลัดดาวรรณ เหรยีญตระกูล 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

งานวิจัย 

1.  Appropriate timber transportation route 

using google maps API, 2559 

01303311 

01303313 

01303322 

01303311 

01303313 

01303361 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

(Remote sensing and Geographic 

information systems) 

Asian Institute of Technology, 2551 

Ph.D. (Forest Science)  

The University of Tokyo, Japan, 

2557 

3 7004 00246 56 1 

01303361 

01303441 

 

01303421 

01303441 

01303452 

01303453 

01303497 

01303498 

01303499 

01349311 

01349312 

38. นายวัฒนชัย ตาเสน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

Ph.D. (Agricultural Science) Kyushu 

University, Japan, 2553 

3 7002 00326 87 1 

งานวิจัย 

1. อาหารของกบหวยขาปุมเทยเลอร 

(Limonectes tallori) บริเวณปาดิบเขา เขต

สงวนชีวมณฑลหวยคอกมา จังหวัดเชียงใหม, 

2557 

2. ชีววิทยาการผสมเกสรของแคสันตสิุข, 2559 

3. Powderpost Beetle Communities 

(Coleoptera: Bostrichidae)in Durian-Based 

Agricultural Areas in Southern Thailand, 

2556 

4. CO2 efflux from subterranean nests of 

ant communities in a seasonal tropical 

forest, Thailand, 2557 

5. Relationships among Insect Pollinators, 

Micro-environmental Factors andFruit 

Settings of Teak (Tectona grandis L.F.) in 

Seed Orchards in Thailand, 2557 

6. Annual fire resilience of ground-dwelling 

ant communities inHiraodai Karst Plateau 

grassland in Japan, 2558 

01302132 

01302212 

01302313 

01302461 

01302462 

01302496 

01302498 

01302499 

 

01302132 

01302212 

01302313 

01302461 

01302462 

01302463 

01302496 

01302498 

01302499 

39. นายวันชัย อรุณประภารัตน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

งานวิจัย 

1.  ผลิตภาพการทําไมยางพารา, 2557 

2. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพ่ือจําแนกชนิดปาไม

01303221 

01303222 

01303312 

01303221 

01303222 

01303313 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

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 

ของประเทศไทย, 2559 

3. Decision Support System for a Flash 

Flood and Landslide Warning System in 

an Upper Watershed: A Case Study at 

Mae Wang Watershed, Chiangmai 

Province, 2556 

4. MODIS : An alternative for updating land 

use and land cover in large river basin, 

2557 

5. Calibration of Hydrological Streamflow 

Modelling Using MODIS. 2557  

6.  Effect of land use on water quality : A 

case study in Trang Watershed, 2558 

01303313 

01303321 

01303422 

01303441 

01303496 

01303498 

01303499 

 

01303321 

01303422 

01303441 

01303496 

01303498 

01303499 

01349311 

01349312 

40. นางวาทินี  สวนผกา 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2550 

3 2099 00278 27 8 

 

 

งานวิจัย 

1. สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการในปาชาย

เลน บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดา

มัน จังหวัดระนอง, 2558 

2. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะชําท่ีเหมาะสม

สําหรับการผลิตตนตอยางพารา, 2558 

3. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิและปา

ปลูกโตเร็วไมตางถ่ิน บรเิวณสถานีเกษตรหลวง

อางขาง จังหวัดเชียงใหม. 2558 

4. การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม

เสมด็ขาวในสวนปาทากุม โนโบรุ อุเมดะ จังหวัด

ตราด, 2558 

5. การเติบโตและผลผลิตของไมพะยูงท่ีปลูกแบบ

เชิงเดียวและเชิงผสม ในสวนปาทากุมโนโบรุ       

อุเมดะ จังหวัดตราด, 2558 

01306211 

01306391 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

 

01306211 

01306212 

01306311 

01306391 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

 

41. นายวิจักขณ  ฉิมโฉม 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

งานวิจัย 

1.  ชนิดอาหารของหมีควาย (Ursus thibetanus) 

ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงโดยการ

วิเคราะหกองมลู, 2556 

01302132 

01302212 

01302313 

01302391 

01302132 

01302212 

01302313 

01302391 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

M.Sc. (Environmental Science) 

University of Aberdeen, England, 

2539 

Ph.D. (Wildlife Science) University 

of Tennessee, United States of 

America, 2547 

3 1018 01367 40 3 

2.  An assessment of the distribution and 

conservation status of hornbill species in 

Thailand, 2556 

3.  Behavioral and social structure effects 

on seed dispersal curves of a forest-

interior bulbul (Pycnonotidae) in a 

tropical evergreen forest, 2557 

4.  Ecological factors that influence sambar 

(Rusa unicolor) distribution and 

abundance in western Thailand: 

implications for tiger conservation, 2557 

01302496 

01302497 

01302498 

01302499 

01314321 

01314423 

01314496 

01314497 

01314498 

01314499 

01302496 

01302497 

01302498 

01302499 

01314321 

01314423 

01314496 

01314497 

01314498 

01314499 

42. นายวิชาญ  เอียดทอง 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

Dr.Agr. (Agricultural Science) 

Kyoto University, Japan, 2543 

3 9205 00258 80 1 

 

งานวิจัย 

1. การวิเคราะหความผันแปรทางพันธุกรรมของตน

รักแกนมอในประเทศไทยโดยใชเครือ่งหมาย 

Start Codon Targeted (SCoT), 2557 

2.  บันทึกถึงความผันแปรสีและลวดลายแกนไม

พะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย, 2557 

3.  ความใกลชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพ

ทางการอนุรักษของพรรณไมสกุลยางนาใน

ประเทศไทย, 2557 

01302131 

01302132 

01302313 

01302431 

01302432 

01302496 

01302498 

01302499 

01302131 

01302132 

01302313 

01302431 

01302432 

01302496 

01302498 

01302499 

43. นายวิพักตร  จินตนา 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 

Ph.D. (Forest Ecology) 

Ehime University, Japan, 2539 

3 9105 00069 96 1 

งานวิจัย 

1. การใชไมและผลผลิตไมปาชายเลนบานสามชอง

ใต จังหวัดพังงา, 2556 

2. การประเมินการกักเก็บคารบอนเหนือพ้ืนดินใน

ปาพรุควนเคร็ง หลังจากเกิดไฟปาอยางรุนแรง 

เมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูลภาพถายจาก

ดาวเทียม, 2558 

3. รูปแบบการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปน

แนวทางสําหรับการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีกัน

ชนอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ, 2558 

01304311 

01304462 

01307312 

01307412 

01307421 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

01304311 

01304312 

01304462 

01307312 

01307412 

01307421 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

44. 

 

นางสาววีนัส ตวนเครือ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

วท.ม. (การจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอม), 2551 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2559 

3 5013 00624 64 7 

งานวิจัย 

1.  ผลกระทบของละอองลอยในอากาศท่ีเกิดจากไฟ

ปา และการเผาซากพืชในพ้ืนท่ีเกษตรตอ

ลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน, 2556 

 

01301323 01301322 

01301323 

01301451 

01301483 

01301497 

01301498 

01301499 

 

45. นายวีระภาส  คณุรัตนสิร ิ

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 

University of Freiburg, Germany, 

2549 

3 10160 0859 51 1 

งานวิจัย 

1. การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกลในการ

ประเมินมูลคาผลผลิตของตนจาก (Nypa 

fruticans Wurmb.) ในพ้ืนท่ีปาชายเลน จังหวัด

สมุทรสาคร, 2556 

 2. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบกลุมปรบัใน

การประเมินของปา ณ ปาสาธิต และตอนแบบ

ของคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557 

3.  การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณเพ่ือจําแนกชนิดปา

ไมของประเทศไทย, 2559 

 

01304312 

01304331 

01304352 

01304431 

01304432 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 

01304312 

01304331 

01304332 

01304352 

01304431 

01304432 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 

01349311 

01349312 

46. นายสคาร  ทีจันทึก 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

3 3021 00349 65 3 

งานวิจัย 

1.  ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตและ

ผลผลติของไมกระถินเทพท่ีข้ึนเองในพ้ืนท่ีเหมือง

แรราง สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556 

2. การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไมปาใน

พ้ืนท่ีโครงการปลูกฟนฟูท่ีดําเนินการโดย บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน), 2557 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306411 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306411 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

47. นายสมนิมิตร  พุกงาม 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

3 7601  00455 53 9 

งานแตงเรียบเรียง 

คูมือการศึกษาปาไมไทย, 2558 

งานวิจัย 

1.  ผลของการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนท่ีดินตอ

ขนาดและความถ่ีการเกิดนํ้าหลากในลุมนํ้าชี, 

2556 

2.  การเปรียบเทียบการประมาณคาสูญเสียดินโดย

แบบจําลอง USLE, MMF และ RMMF บริเวณ

พ้ืนท่ีลุมนํ้าชุน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ, 

2556 

3.  ดัชนีพลังชะลางของฝนในสมการสญูเสยีดิน

สากลตามภาคภูมิอากาศของประเทศไทย, 2558 

4.  การประเมินคาดัชนีพลังชะลางพังทลายของฝน

ในประเทศไทย, 2558 

5.  Application of SWAT model for assessing 

effect on main function of watershed 

ecosystem in headwater, Thailand, 2557 

01301321 

01301322 

01301323 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

01301321 

01301322 

01301323 

01301461 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

48. นายสมพร  แมลิ่ม 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

Ph.D. (Forest Resources) Soul 

National University, Rep. of Korea, 

2555 

3 9409 00306 43 9 

งานวิจัย 

1. ผลของการตดัขยายระยะตอการเติบโตและ

ผลผลติของไมกระถินเทพท่ีข้ึนเองในพ้ืนท่ีเหมือง

แรราง สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556 

2. การเติบโตและลักษณะรูปทรงของยูคาลิปตัส ยู

โรฟลลา อายุ 9 ป ในแปลงทดสอบลูกหลานท่ี

สวนปาลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556 

3. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา 

2559 

4. การศึกษาชนิดไมและการใชประโยชนเพ่ือการ

ปลูกปาชาวบาน, 2559 

01306212 

01306213 

01306311 

01306421 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306201 

01306211 

01306212 

01306213 

01306311 

01306411 

01306421 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

49. นายสราวุธ สังขแกว* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

งานวิจัย 

1.  ความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการ

กับการกระจายของสังคมพืช บริเวณเขาแหลม 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสมีา, 

01302131 

01302132 

01302211 

01302212 

01302131 

01302132 

01302211 

01302212 

113 

 



ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.ม. (วนศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

Ph.D. (Plant Taxonomy and 

Systematics) 

University of Dublin, Ireland, 2551 

3 8605 00129 44 1 

 

 

2556 

2.  Oceanic currents, not land masses, 

maintain the genetic structure of the 

mangrove Rhizophora mucronata Lam. 

(Rhizophoraceae) in Southeast Asia, 2557 

3.  Influences of environmental factors on 

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 

6.  A revision of Garnotia (Gramineae) in 

Malesia and Thailand, 2558 

01302313 

01302391 

01302432 

01302496 

01302498 

01302499 

01302313 

01302391 

01302432 

01302496 

01302498 

01302499 

 

50. 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.  การประเมินมูลคาดานนันทนาการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร, 2556 

2.  ปจจัยท่ีมผีลตอความคดิเห็นของราษฎรในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูรายรอบเขตรักษษ

พันธุสัตวปาเขาเขียว – เขาชมภู จงัหวัดชลบุรี, 

2557 

3.  การตลาดและการวิเคราะหทางการเงินของการ

ลงทุนทําสวนไมกฤษณา จังหวัดระยอง, 2557 

4.  การผลิตและการตลาดของผลติภัณฑไมสัก ใน

ตําบลนํ้าชํา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร, 2557 

5.  การประยุกต การสุมตัวอยางแบบกลุมปรบัใน

การประเมินของปา ณ ปาสาธิต และตนแบบ

01304311 

01304312 

01304391 

01304441 

01304442 

01304443 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 

01304311 

01304312 

01304322 

01304391 

01304441 

01304442 

01304443 

01304496 

01304497 

01304498 

01304499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

ของคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2557 

6.  มูลคาการใชประโยชนของปา ในปาชุมชนบาน

เขาเขียว ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี, 2557 

7.  ความพรอมของประชาชนในการรับมืออุทกภยั

ในตําบลเทพราช อําเภอสิชลจังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2557 

8.  ความคิดเห็นของราษฎรตอกองทุนชวยเหลือ

อาหารชางปาแหงประเทศไทย:กรณีศึกษา เขต

รักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดจันทบุรี, 2557 

9. ความคิดเห็นของราษฎรทองถ่ินท่ีมีตอการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากร

ปาไมในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขานัน จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2557 

10. การมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปา

ชายเลนของชุมชนตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง 

จังหวัดสุราษฎรธานี, 2558 

 

51. 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. การกักเก็บคารบอนในปาผลดั ใบท่ีมีความถ่ีของ

ไฟแตกตาง กัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตว ปาหวย

ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี, 2556 

2. Role of soil temperature and moisture 

on soil respiration in a teak plantation 

and mixed deciduous forest in Thailand, 

2556 

3. Stress-wave velocity of trees and 

dynamic Young's modulus of logs of 4-

year-old Eucalyptus camaldulensis trees 

selected for pulpwood production in 

Thailand, 2556 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306422 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 

01306201 

01306212 

01306213 

01306311 

01306391 

01306422 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

4. Photoprotection of evergreen and 

drought-deciduous treeleaves to 

overcome the dry season in monsoonal 

tropicaldry forests in Thailand, 2557 

5.  Effective use of high CO 2  efflux at the 

soil surface in a  tropical understory 

plant, 2558 

52. นายสิทธิชัย  ตันธนะสฤษดิ ์

รองศาสตราจารย 

กศ.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ               

บางแสน, 2522 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2525 

วท.ด. (ปฐพีวิทยา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

3 1005 00379 27 4 

 

 

งานวิจัย 

1.  Effect of Land Use on Water Quality; A 

Case Study in Trang Watershed, 2558 

 

01301111 

01301391 

01301481 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

 

01301111 

01301322 

01301323 

01301391 

01301481 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

 

53. นายสุธีร  ดวงใจ 

ผูชวยศาสตราจารย  

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

Dr.rer.nat. (Molecular Systematics 

and Evolution of Plants) 

University of Vienna, Austria, 2550 

3 5203 00070 14 4 

งานวิจัย 

1.  ลักษณะทางกายวิภาคของใบยคูาลิปตสัสายตนท่ี

ตานทานแตนสรางปม, 2557 

2.  Analyses of amplified fragment length 

polymorphisms (AFLP) indicate rapid 

radiation of Diospyros species 

(Ebenaceae) endemic to New Caledonia, 

2556 

3.  Molecular phylogenetics of New 

Caledonian Diospyros (Ebenaceae) using 

plastid and nuclear markers, 2556 

01302132 

01302212 

01302313 

01302391 

01302481 

01302483 

01302496 

01302499 

 

01302132 

01302212 

01302313 

01302391 

01302481 

01302483 

01302496  

01302498 

01302499 

 

54. นางสาวสุภัทรา  ถึกสถิตย* 

อาจารย 

งานวิจัย 

1.  การประยุกตใชแบบจําลอง SWAT เพ่ือศึกษา

01301111 

01301201 

01301111 

01301322 

116 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542 

วท.ด. (วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2549 

3 2406 00100 78 5 

ปรากฏการณเอลนีโญ และลานีญาตอปริมาณ

นํ้าทา บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้าสาขาลําชี, 2557 

2. ผลของการตัดสางขยายระยะตอสมรรถนะการ

ซึมนํ้าผานผิวดินในพ้ืนท่ีปาฟนฟู บริเวณสถานี

เกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม, 2559 

3.  การมีสวนรวมของกลุมชาติพันธุในการอนุรักษ

ดินและนํ้าบนพ้ืนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวง

อางขาง จังหวัดเชียงใหม, 2559 

4.  สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของดินและ

สัตวหนาดิน ในพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินท่ี

แตกตางกัน บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยหวยขมิ้น 

จังหวัดนครราชสีมา, 2559 

01301391 

01301471 

01301481 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

01301323 

01301391 

01301471 

01301481 

01301496 

01301497 

01301498 

01301499 

55. นายสุรินทร  อนพรม 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

Ph.D. (Philosophy) 

University of Sydney, Australia, 

2556 

3 1603 00084 23 8 

งานวิจัย 

1.  การมสีวนรวมในการจัดการปาชายเลนของ

ชุมชนบานนํ้าราบ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง, 2558 

2.  Climate change adaptation and local 

struggles : a critical review of 

community-based adaptation knowledge 

and practices in Thailand, 2558 

01307311 

01307312 

01307391 

01307412 

01307431 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

01307311 

01307312 

01307391 

01307412 

01307431 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

56. นางสาวสุวิมล  อุทัยรัศม ี

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

วท.ม. (วนศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2547 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2554 

3 2205 00057 81 1 

 

งานวิจัย 

1. ความผันแปรของปรมิาณนํ้ามันหอมระเหยจาก

ใบยูคาลิปตสัสายตนตางๆ, 2557 

2. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจงัหวัดพังงา, 2559 

3. Germination test on native salt tolerant 

seeds (Buchanania siamensis Miq.) 

collected from natural saline and non-

saline soil, 2559 

01302131 

01302132 

01302481 

01302484 

01302498 

01302499 

01302131 

01302132 

01302313 

01302481 

01302484 

01302497 

01302498 

01302499 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

57. นางสาวแสงสรรค  ภมูิสถาน 

ผูชวยศาสตราจารย  

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

Ph.D. (Recreation, Park and 

Tourism Sciences) 

Texas A&M University, United 

States of America, 2553 

3 5212 00009 43 6 

งานวิจัย 

1. การออกแบบโปรแกรมการสื่อความหมาย

ธรรมชาติบริเวณเสนทางเดินปาระยะไกลในเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง, 2557 

2. ชนิดและจํานวนช้ินขยะในบรเิวณหาดโละดาลัม 

เกาะพีพีดอน, 2558 

3. Environmental value orientation and 

environmental impact perception of 

visitors to Khao Yai National Park, 2556 

4. Tourism impact perception of visitors to 

Thai Samakkee Subdistrict, Nakorn 

Ratchasima Province, 2558 

5. Environmental awareness of visitors to 

Erawan National Park, 2558 

6.  Exploring influential determinants of 

travel app adoption, 2558 

01308312 

01308391 

01308496 

01308498 

01308499 

01349390 

01308312 

01308391 

01308496 

01308498 

01308499 

01349390 

58. นางสาวออ  พรานไชย* 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

Dr.rer.silv. (Forestry) 

Dresden University of Technology, 

Germany, 2558 

3 1009 01296 66 3 

งานวิจัย 

1. Spatial patterns of Avicennia germinans 

mangrove trees during natural 

restoration: Inferences on the 

importance of intraspecifif facilitation, 

2556 

2.  The importance of conspecific facilitation 

during recruitment and regeneration: A 

case study in degraded mangroves, 2557 

3.  The mangrove forest dynamics model 

mesoFON, 2557 

01306496 

01306498 

01306499 

01306311 

01306412 

01306496 

01306497 

01306498 

01306499 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายขรรคชัย  ประสานัย  

อาจารย 

วท.บ.(วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

วท.ม.(วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2547 

ปร.ด.(วนศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2555 

3 4016 00052 68 2 

  01303221 

01303222 

01303311 

01303313 

01303442 

01303453 

01303497 

01303498 

01303499 

2. นายธีระพงษ  ชุมแสงส ี

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

3 9207 00204 73 0 

 01303221 

01303222 

01303313 

01303321 

01303422 

 

01303221 

01303222 

01303313 

01303321 

01303422 

01303497 

01303498 

01303499 

01349311 

01349312 

3. นางสาวนฤมล แกวจําปา 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

Ph.D. (Bioresource and plant 

production science) 

Ehime university, Japan, 2555 

3 5712 00282 95 7  

  01301322 

01301323 

01301483 

01301497 

01301498 

01301499 

 

 

4. นางสาวนิตยา  เมีย้นมิตร 

อาจารย 

 01304461 

01307311 

01304461 

01307311 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2550 

3 3104 00746 79 6 

01307391 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

01307391 

01307432 

01307433 

01307496 

01307497 

01307498 

01307499 

5. นายพฤทธ์ิ  ราชรักษ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2548 

3 6408 00291 26 2 

 01302131 

01302132 

01302212 

01302313 

01302481 

01302482 

01302483 

01302484 

01302498 

01302499 

01302131 

01302132 

01302212 

01302313 

01302481 

01302482 

01302483 

01302484 

01302497 

01302498 

01302499 

6. นางสารัฐ   รัตนะ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2543 

3 8298 00082 16 3 

 01308312 

01308422 

01308431 

01308496 

01308497 

01308498 

01308499 

01308312 

01308422 

01308431 

01308496 

01308497 

01308498 

01308499 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนามและสหกิจศึกษา 

  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

เพ่ือสรางเสริมประสบการณจริงของการทํางานปาไมในทุก ๆ ดาน นิสิตวนศาสตรในหลักสูตรนี้

ทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาและฝกปฏิบัติงานภาคสนามในพ้ืนท่ีสถานีฝกนิสิตวนศาสตร และใน

พ้ืนท่ีจริงตามหนวยงานปาไมสังกัด กรมปาไม กรมอุทยาน สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง รวมท้ังพ้ืนท่ีปาชุมชน รวมถึงสามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานแปรรูปไม โรงาน

ผลิตไมอัด โรงงานผลิตเครื่องเรือนไม หรือตัวแทนจําหนวยเครื่องจักรกลและเคมีภัณฑท่ีเก่ียวของ ท้ัง

หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

1)   บูรณาการความรูหลักการทางทฤษฎีสูการปฏิบัติจริงในสนาม  

2)  เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสนาม  

3)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานและพ้ืนท่ี 

5)  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

มาตรฐานผลการเรียนรูของสหกิจศึกษา 

จากความตองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง  ดังนั้นหลักสูตร

ไดกําหนดรายวิชา 01349490 (สหกิจศึกษา)  ซ่ึงจะจัดอยูในกลุมวิชาเฉพาะเลือก เพ่ือใหนิสิตเลือกลงทะเบียน 

รายวิชานี้ 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

1)   บูรณาการความรูหลักการทางทฤษฎีสูการปฏิบัติงานจริง  

2)   เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานจริง  

3)   มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานและพ้ืนท่ี 

5)   มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2  ชวงเวลา  

 ตามแผนการศึกษา 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

 1 ภาคการศึกษา  

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับงานในแตละกลุมวิชาท่ีนิสิตไดเลือกเปน

สาขาวิชาเอก เพ่ือการแกปญหาดวยกระบวนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร และมีการเขียนรายงานตาม
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รูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานดานวนศาสตร 

5.1  คําอธิบายโดยยอ  

 โครงงานวิจัยทางดานวนศาสตร ท่ีนิสิตสนใจ สามารถอธิบายดวยหลักการและทฤษฎีทาง        

วนศาสตรท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถ

ทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

 นิสิตสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ วิเคราะหขอมูล ในการทํา

โครงงานและโครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3  ชวงเวลา  

 ตามแผนการศึกษา 

5.4  จํานวนหนวยกิต 

 2 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

นิสิตในแตละกลุมวิชาจะกําหนดหัวขอโครงงานท่ีสนใจและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารย

ทานอ่ืน ๆ ในภาควิชาท่ีมีความถนัดในหัวขอท่ีนิสิตสนใจ เพ่ือดําเนินการในการทําโครงงาน โดยท่ีภาควิชา มี

การกําหนดจํานวนนิสิตเฉลี่ยใหอาจารยทุกทานและกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาแนะนําการคนควา รวมถึง

ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของนิสิตอยางใกลชิดและเขมงวด 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในแฟมใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงงานและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนองานวิจัย 

 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมิน 

มีบุคลิกภาพผูนําท่ีเขมแข็ง

อดทนและสามัคคี เปน

แบบอยางของวนกรไทย 

- กําหนดใหนิสิตมีกิจกรรมในการแสดงออกในฐานะผูนํา ฝกการสั่งงานและ

การลงมือปฏิบัติในฐานะผูรับคําสั่งไดอยางถูกตอง เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ทํางานในดานวนศาสตรได 

- สงเสริมใหนิสิตเปนผูมีความกลาในการวิพากษวิจารณ มีจิตสํานึกในความ

รับผิดชอบตลอดเวลา  มีความตระหนักในการเรียนรูกับสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา 

เปนคนใจกวางเปดใจรับฟง -  กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนดหัวหนา
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมิน 

ความคิดท่ีแตกตาง มีทักษะการ

ทํางานเปนทีม กลาตัดสินใจบน

พ้ืนฐานของเหตุผล  มีความ

รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนมี

วินัยในตนเอง  

กลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ

รายงาน เพ่ือเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

 - มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง

สมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

มีจริยธรรม รักและภูมิใจใน

ความเปนคนไทย และถึงพรอม

ดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ทรัพยากรปาไม 

- การกําหนดกิจกรรมใหนิสิตรับทราบถึงจรรยาบรรณในวิชาท่ีเก่ียวของกับการ

นําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) มีความสามารถในการจัดการปญหา

โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความ

ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม 

เคารพกฎระเบียบ 

3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ

แกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

1) สอดแทรกตัวอยางปญหาและ

แนวทางการแกไขปญหาโดย

คํานึงถึงหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

2) สงเสริมใหมีการใชกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย และสังคม

อยางเครงครัด 

3) ใหมีการแบงกลุมการทํางานใน

รายวิชาตาง ๆ 

1) นําผลสรุปการประเมินผล

ดานจริยธรรมในแตละ

รายวิชามาพิจารณา 

2) ประเมินสถิติการละเมิด

กฎระเบียบตาง ๆ 

3) ประเมินผลสําเร็จของงาน

กลุมและความคิดเห็นใน

ระหวางการทํางานของ

สมาชิกกลุม 

 

2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) มีความรูในหลักการและทฤษฎี 

2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ 

รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และ

การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

ปญหา 

1) ถายทอดหลักการและทฤษฏีจาก

แหลงขอมูลท่ีถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2) แนะนําอุปกรณ และเครื่องมือใน

การแกไขปญหาท่ีเหมาะสมและ

ทันสมัย 

1) ประเมินผลจากคะแนนและ

ผลการเรียน  

2) ประเมินจากผลการแกไข

ปญหา และความคิดเห็น

จากนิสิต 
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2.3  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) สามารถนําความรูจาก

แหลงขอมูลท่ีหลายหลายไป

ประยุกตใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค  ถูกตองและ

เหมาะสม 

2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุ

มีผลและเปนระบบ 

1) สอดแทรกวิธีการสืบคนขอมูลท่ี

มีความถูกตองทางวิชาการจาก

แหลงตาง ๆ ในการแกไขปญหา 

2) กําหนดใหนิสิตสามารถแกไข

ปญหาอยางเปนระบบ 

1) ผลสัมฤทธิ์จากการแกปญหาใน

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ผลสัมฤทธิ์จากการแกปญหาใน

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1)  มีภาวะความเปนผูนําและ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

เปนอยางดี 

2)  มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะ 

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศกับกลุม

คนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1) สงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีตอง

ทํางานเปนทีม 

2) สงเสริมและเปดโอกาสใหนิสิต

มีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเอง เชน 

กิจกรรมนิสิตแลกเปลี่ยน 

3) สอดแทรกการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนและการทํา

รายงานเปนภาษาตางประเทศ

ในบางโอกาส 

1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

สังเกตพฤติกรรมระหวาง

ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจํานวนนิสิตท่ีสนใจเขา

รวมโครงการตาง ๆ 

3) ประเมินจากงานท่ีได

มอบหมาย 

 

2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1)  สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนองาน

และสื่อสารไดอยางเหมาะสม

กับบุคคลท่ีแตกตางกัน 

2)  ใชองคความรูทางสถิติ

คณิตศาสตร ในการศึกษา

คนควาและแกไขปญหา 

1)  กระตุนใหนิสิตใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการนําเสนองาน

และสื่อสาร 

2)  สอดแทรกการวิเคราะหทาง

สถิติท่ีเหมาะสมในการแกปญหา

ตาง ๆ 

1) ประเมินจากงานท่ีไดมอบหมาย 

2) ประเมินความถูกตองและ

เหมาะสมของสถิติท่ีใชในการ

แกไขปญหา 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   

      (Curriculum Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 

ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง

เรื่องก็ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

1.2 สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ 

1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

2. ความรู 

2.1 มีความรูในหลักการและทฤษฎี 

2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี 

  เหมาะสมกับปญหา 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถนําความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไปประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค   

ถูกตองและเหมาะสม 

3.2 สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลและเปนระบบ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4.2 มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4.3 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี   

ประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับบุคคล

ท่ีแตกตางกัน 

5.2 ใชองคความรูทางสถิติคณิตศาสตร ในการศึกษาคนควาและแกไขปญหา 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผดิชอบรอง 

 

รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01009102             

01132101             

01240011             

01255101             

01301111             

01301112             

01301321             

01301322             

01301323             

01301391             

01301411             

01301441             

01301451             

01301461             

01301471             

01301481             

01301482             

01301483             

01301496             

01301497             

01301498             

01301499               
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01302131               

01302132               

01302211               

01302212               

01302313               

01302391               

01302411               

01302412               

01302413               

01302431               

01302432               

01302433               

01302434                

01302461                

01302462               

01302463               

01302471                

01302472               

01302481                

01302482                

01302483                

01302484                

01302496                

01302497               

01302498                

01302499               
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01303221               

01303222               

01303311               

01303313               

01303321               

01303331               

01303361               

01303391               

01303421               

01303422               

01303431               

01303441               

01303442               

01303443               

01303451               

01303452               

01303453               

01303496              

01303497               

01303498               

01303499               

01304221               

01304311               

01304312               

01304321               

01304322             
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01304331               

01304332               

01304351               

01304352               

01304353               

01304391               

01304411               

01304412               

01304413               

01304414             

01304421               

01304431               

01304432               

01304441               

01304442               

01304443               

01304461               

01304462               

01304496               

01304497              

01304498               

01304499               

01305213               

01305421             

01306201               

01306211               
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01306212               

01306213               

01306311               

01306341               

01306342              

01306391               

01306411               

01306412               

01306421               

01306422               

01306431               

01306441               

01306442               

01306461               

01306496               

01306497               

01306498               

01306499               

01307311               

01307312               

01307391               

01307411               

01307412               

01307421               

01307431               

01307432               
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01307433               

01307496               

01307497               

01307498               

01307499               

01308311               

01308312               

01308391               

01308421               

01308422               

01308431               

01308432               

01308433               

01308496                   

01308497               

01308498                

01308499               

01314321               

01314322               

01314391               

01314411               

01314412               

01314422               

01314423               

01314441               

01314451               
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01314496               

01314497               

01314498               

01314499               

01349311               

01349312               

01349390             

01349490             

01350101             

01371111             

01401114               

01403111               

01403112               

01403221               

01403222               

01417111               

01418111             

01420115               

01420119               

01422111               

01423113               

01450101             

01454111             

01455101             

01459231               

01460231               
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รหัสวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

01460433             

01460442               

01999021             

01999031             

01999041             

01999043             

01999111             

 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1   การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตร 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทํา ได โดย มีระบบประกัน คุณภาพภายใน

สถาบนัการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง
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กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนวยงานโดยองคกรระดับชาติ โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู  ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ

ระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

3)   การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

4)   การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา

ศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ

ความพรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค

ความรูของนิสิต 

7) ผลงานของนิสิตท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ (ก) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ข) 

จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (ค) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทํา

ประโยชนตอสังคม 

 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการดําเนินงานในหลายสวน ดังนี้  

1) ปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีการกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนจะตองผานการปฐมนิเทศบุคลากรใหมจากมหาวิทยาลัยฯ นับตั้งแตวัน

เริ่มปฏิบัติงานและใหอาจารยใหมทุกคนตองไดรับการเตรียมความพรอมกอนการเริ่มสอนในชั้นเรียนจริงอยาง

นอย 1 ภาคการศึกษา 
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2) มีการแจกคูมือเอกสารท่ีเก่ียวของดานการเรียนการสอน เชน รายละเอียดหลักสูตร  กฎระเบยีบ/ขอ

ปฏิบัติทางการศึกษา คูมือนิสิต คูมืออาจารยท่ีปรึกษา ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2559 จรรยาบรรณอาจารย จรรยาบรรณบุคลากร และเอกสารท่ี

จําเปนแกอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีใช

สอน 

3) สงเสริมการวิจัยในสาขาวิชาท่ีสอน โดยทุนวิจัยของคณะ ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุน

วิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทุนวิจัยภายนอกสนับสนุนการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและการประชุมวิชาการในองคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ มีระเบียบ

การสนับสนุนงบประมาณเปนการเฉพาะ 

4) ในระดับภาควิชา มีการกําหนดภาระงานท่ีชัดเจนในดานการสอนและการวิจัย โดยกําหนดอาจารยพ่ี

เลี้ยงใหคําแนะนํา และติดตามการทํางาน 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1)  สงเสริมใหอาจารยมีการเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะเก่ียวกับการเรียนการสอนการวัดผล 

และการประเมินผล โดยสงเสริมใหอบรมเก่ียวกับวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การเนนผูเรียนเปนสําคัญ การ

เรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ และการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ สงเสริมการไปฝกอบรมดูงานดาน

การเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน 

2)  สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และใหมีการประเมินผลท่ีถูกตองและทันสมัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1)  สงเสริมใหมีการทําวิจัยท้ังการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต กระตุนใหมีการเขียน

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2)  สงเสริมการไปรวมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ มี

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน ออกประกาศเปนของคณะ  

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1) มีการเปดและปดหลักสูตร 

2) มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวนศาสตร 

3) มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

4) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
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5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ

อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย

กระทําทุกปอยางตอเนื่อง 

6) มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการตามหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของบัณฑิตท่ี

ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา เปนตน 

7) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

8) มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร

และหรือปรับปรุงกลไกการบริหารหลักสูตร 

9) มีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตางๆ จากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกและนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอน 

10)  มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพตามองคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการ   

 การศึกษา (สกอ.) เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

1.3 มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา โดยสอดคลองกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ  

 ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1.4 มีความพรอมของอาจารย ดังนี้   

- มีสัดสวนของตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูสอน  

    ศ: รศ: ผศ: อ  คือ  1:12:28:24    

- สัดสวนคุณวุฒิของอาจารยผูสอน  

ปริญญาตรี : โท : เอก คือ 0:7:57 

 

2. บัณฑิต 

มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานกอนการปรับปรุงหลักสูตร มีการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลา 1 

ป ทุกๆ ป  

 

3. นิสิต 

3.1  กระบวนการและผลการดําเนินงานการรับนิสิต 

คณะวนศาสตรพัฒนาระบบการรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือเปาหมายการผลิตบัณฑิตในระดับ 

อุดมศึกษาของคณะตามภารกิจท่ีรับจากมหาวิทยาลัยและใหเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตร โดยกําหนดใหมี

ระบบท่ีสามารถรองรับการรับนิสิตตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ครอบคลุมบริบทตาง ๆ ท้ัง ดาน เครื่องมือ

คัดเลือกท่ีสามารถคัดกรองผูท่ีเหมาะสมกับความเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร ความโปรงใส และเปน

ท่ียอมรับของสังคม การรับนิสิตเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้  มีระบบการคัดเลือกในหลายชองทาง ไดแก 
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สอบคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)  สอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยหรือระบบรับตรงตามโครงการตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย และโครงการรับตรงของคณะวนศาสตร 

           ในการดําเนินการรับนิสิตนั้น คณะวนศาสตรสรางกลไกการดําเนินงานโดยใชองคประกอบของการ

บริหารงานของคณะรวมกับการใชรูปแบบของคณะกรรมการโครงการรบัตรงของคณะวนศาสตรเพ่ือใหเกิด

ความคลองตัว โดยคณะกรรมการการศึกษา คณะวนศาสตรนําเรื่องเขาขอนโยบายในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวนศาสตร หลังจากนั้นคณะกรรมการการศึกษาฯ จะมาพิจารณากําหนดกรอบการดําเนินงานแลว

เสนอใหคณะฯ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการรับตรงฯ เพ่ือดําเนินการในการรับนิสิตเขาศึกษาตอ 

โดยมีประธานหลักสูตรฯและคณะกรรมการการศึกษาฯ เขาไปอยูในในคณะกรรมการโครงการรับตรงฯ และ

แบงหนาท่ีตามภารกิจตาง ๆ  ในการนี้รองคณบดีฝายการศึกษาจะทําหนาท่ีผูกํากับการดําเนินงานท้ังหมด 

หลังจากท่ีคณะกรรมการโครงการรับตรงฯ ดําเนินการรับนิสิตเปนท่ีเรียบรอย คณะกรรมการการศึกษาจะเปน

ผูพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางและมาตรการเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณากําหนดใชสําหรับปการศึกษาตอไป ซ่ึงไดดําเนินการตามวงจรนี้มาอยางตอเนื่องตั้งแตท่ีเริ่มมีโครงการ

รับตรงของคณะวนศาสตร 

          ผลการรับนิสิตในปการศึกษาท่ีผาน ๆ มามีการประเมินผลโดยคณะกรรมการโครงการรับตรงฯ ท่ีคณะ

แตงตั้งข้ึนเพ่ือรับนิสิต แลวนําผลท่ีไดเสนอเขาสูคณะกรรมการการศึกษาฯ ซ่ึงไดมีการประชุมหารือเพ่ือ

ปรับปรุง หาแนวทางแกไข และแนวทางพัฒนา เพ่ือดําเนินการในปการศึกษาตอไป รวมท้ังมีการติดตามผลการ

เรียนและการพัฒนาตนของนิสิตท่ีผานการรับเขามาตามโครงการหรือชองทางตาง ๆ ดังกลาว ซ่ึงนํามาวิพากษ

เพ่ือกําหนดแนวทางการรับหรือพัฒนานิสิตในรุนตอไป  
 

3.2  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

คณะวนศาสตรมีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนิสิต ดังนี้ 

1) เขารวมโครงการเตรียมความพรอมของนิสิตท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย อันไดแก การจัดปฐมนิเทศ

นิสิตใหมของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนิสิตใหมรับเตรียมความพรอมและรับทราบขอมูลการเรียน กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีควรทราบ และสถานท่ีสําคัญๆของมหาวิทยาลัย เปนตน 

2) มีการเตรียมความพรอมของนิสิตโดยคณะวนศาสตรเอง ผานโครงการปฐมนิเทศนิสิตกอนการ

เปดภาคเรียน เพ่ือแนะนําใหนิสิตใหมไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคณะฯ เปนตนวา คณาจารย 

หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมคณะ ระเบียบขอบังคับและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีนิสิตจะตองรับทราบเม่ือ

เขามาศึกษาในคณะวนศาสตรอยางมีความพรอมท่ีจะเปนนิสิตคณะวนศาสตร พรอมเปดโอกาสใหผูปกครอง

ของนิสิตไดเขารวมดวย เพ่ือท่ีใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและเกิดความรวมมือในการผลักดันและประคับ 

ประคองใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงครวมกัน 

3) มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาดูแลนิสิตท่ีใหมทันทีท่ีผูผานการคัดเลือกเขารายงานตัว และจัดให

นิสิตใหมเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหเกิดความพรอมในการเขาสูระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย 
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3.3 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 

คณะวนศาสตรปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ อยางเครงครัด มีการสรางกระบวนการใน

การดูแลนิสิต มีการใชระบบสนับสนุนการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษามีขอมูลเพ่ือการ

รูจักนิสิต สามารถใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความสนใจและศักยภาพของนิสิต มีการ

กําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชารวมถึงการใหความชวยเหลือนิสิตในดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน

ในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลไกการทํางานดังตอไปนี้  

1)   มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวนิสิตปริญญาตรี ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2559 ฉบับท่ีมี

ผลในปจจุบัน หมวด 7 วาดวยสิทธิหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา และมีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ ไดแก คูมือ

อาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จรรยาบรรณ หนาท่ีขอปฏิบัติ เทคนิคในการใหคําปรึกษา เปนตน 

โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบอาจารยท่ีปรึกษา  

2)  คณะวนศาสตรมีการกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนิสิตทุกคนทุกชั้นป เพ่ือใหคําแนะนําในการ

เรียน การลงทะเบียนเรียน ตลอดจนควบคุม และติดตามผลการศึกษาของนิสิต นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ

สัปดาหนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการกระตุนใหกลไกการใหการปรึกษานิสิต

ขับเคลื่อนตามวัตถุประสงคของคณะ 

3)  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหนิสิตท่ีมีคะแนน GPA ต่ํากวา 2.00 ตองมาพบอาจารยท่ีปรึกษากอน

การลงทะเบียน และมีการรายงานผลการลงทะเบียนใหอาจารยท่ีปรึกษาทาง mail และ online เพ่ือให

อาจารยท่ีปรึกษาไดเห็นชอบการลงทะเบียนของนิสิต คณะวนศาสตรจะกําชับใหอาจารยท่ีปรึกษาและนิสิต

ปฏิบัติตามมาตรการนี้อยางเครงครัด 

คณะฯ จะติดตามเรื่องการดูแลใหการคําปรึกษาในคณะกรรมการศึกษาและกรรมการประจําคณะ 

เพ่ือรับทราบปญหาและความสัมฤทธิ์ผลเพ่ือปรับปรุงการทํางานตอไป ซ่ึงท่ีผานมามีการทดลองใชมาตรการ

ตาง ๆ เพ่ือผลักดัน เชน การทําแฟมประจําตัวนิสิต การกําหนดสัปดาหการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา การ

ประชุมนิสิตชั้นป 

 

3.4 การอุทธรณของนิสิต 

นิสิตสามารถยื่นอุทธรณไดโดยใหยื่นคํารองผานอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต และภาควิชาท่ี

สังกัดเสนอตอคณบดี 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

คณะวนศาสตรมีแผนการบริหารอาจารย โดยใหอาจารยทุกคนเสนอแผนการขอตําแหนงทาง

วิชาการของตนเอง และคณะจะติดตามความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการอยางใกลชิด สําหรับ

อาจารยท่ียังไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะใหเสนอแผนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก และ

คณะมีทุนการศึกษาท้ังในและตางประเทศใหอาจารยเพ่ือศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาเอก 
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4.2  การรับอาจารย 

  4.2.1 การรับอาจารยใหม 

1) กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีตองการรับอาจารยใหมมี

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใช

สารสนเทศ  

2) ประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัติตามท่ีระบุในขอ (1) โดยเปดเผย 

3) คณะวนศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะรับเขาเปนอาจารยใหม  

4) ประเมินการปฏิบัติงานบุคคลท่ีรับเขาเปนอาจารยใหมตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

4.2.2 การรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะวนศาสตรไดดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) โดยพิจารณาจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 5 คน และ

เปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ดังตอไปนี้ 

1) รองคณบดีฝายการศึกษาไดพิจารณาคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณา

อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางนอย 3 คน แลวเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการการศึกษา

คณะเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2) คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ จะพิจารณาคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ

ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หากมีความถูกตองก็จะเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ 

3) คณะกรรมการประจําคณะฯ จะพิจารณาและเสนอเรื่องเขาสูกรรมการการศึกษา มก. 

กอนท่ีจะเสนอเพ่ือเขาท่ีประชุมสภาคณบดี กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

4.3  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน มีการเก็บ

รวบรวมขอมูลผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิตในแตละรายวิชา แตละภาคการศึกษา อยาง

ตอเนื่องเพ่ือใชประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนมีการจัดสัมมนา/ประชุมรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมีอาจารย

ประจําหลักสูตรเขารวมการสัมมนา ทุกปการศึกษา 

 

 

 

 

139 

 



4.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

อาจารยพิเศษมีความสําคัญในการถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนิสิต  ดังนั้นคณะ

จึงสนับสนุนใหมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยายและอาจารยพิเศษนั้น  ไมวาจะสอนท้ังรายวิชา

หรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 

 สถานการณดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันนั้นเปนผลมาจากการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา และเปนไป

ตามการปรับตัวตามทิศทางกระแสโลก กอปรกับการเผชิญภัยคุกคามจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศโลกท่ีสงผลใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรปาไม ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงข้ึน ไมวาจะเปน

เรื่องน้ําทวมรุนแรง ความแหงแลงยาวนาน การพังทลายของดินในพ้ืนท่ีสูง ความเสื่อโทรมของทรัพยากรปาไม 

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ชนิดพันธุพืชและสัตวปาท่ีบางชนิดอยูในข้ันวิกฤต สรุปในภาพรวมคือ 

สถานการณปญหาในเรื่องทรัพยากรปาไมถูกนํามาพิจารณาประกอบการปรับปรุงรายวิชาในหลักสตูรเพ่ือให

ผูเรียนไดเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางลึกซ้ึงเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการรับมือตอการแกปญหา

ใหกับสังคมได 

นอกจากนี้ในอีกกรอบแนวคิดหนึ่งในเรื่องการขยายพ้ืนท่ีการเกษตรดวยการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ี

ปาไม และการใชเทคโนโลยีการเกษตรเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ท่ีไดสงผลกระทบทางลบตอโครงสรางและการทํา

หนาท่ีของระบบนิเวศปาไมและสิ่งแวดลอม กอปรกับปญหาประชากรสวนใหญของประเทศมีความยากจน 

ตองอพยพเขาสูเมืองใหญเพ่ือหาโอกาสในการทํางาน สงผลใหคุณภาพชีวิตของเมืองและคนชนบทลดลง การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมเพ่ือการแขงขันท่ีเขมขน สงผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไป 

การบุกรุกทําลายปาไมใชเพียงจากผูยากไรขาดท่ีทํากินแตฝายเดียวยังมีนายทุนหรือกลุมทุนตางชาติท่ีแฝงตัว

ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาของประเทศกอใหเกิดปญหาท่ีซับซอนข้ึน มีผูท่ีเก่ียวของมากมายหลายระดับ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวนี้ลวนเปนผลอันเนื่องมาจากมนุษยเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและปาไมท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวนศาสตร จึงมีปรัชญาในการมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรดานการปาไมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพรอมท่ีจะออกไปปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการประกอบอาชีพ

อิสระ ท่ีสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะการเขารวมประชาคมอาเซียนในป 

พ.ศ. 2558 ท่ีมีความสามารถในการแขงขันและกอปรดวยคุณธรรมจริยธรรมเปนท่ีเปนท่ีพึงสังคมได สามารถชี้นํา

ทิศทางวิชาการทางการปาไมของประเทศ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ แผนการ

ปรับปรุงอิงหลักการ ดังนี้ 

1) ใหมีการทบทวนขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกับ

มาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล 
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2) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาใหสอดรับกับผลการเรียนรู 

3) กระตุน สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเห็นความสําคัญของภาษาท่ีสอง 

2.  การปรับปรุงดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ ในข้ันตอน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจ

ความคิดเห็นของศิษยเกามาใชประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับ-เพ่ิม-ลดเนื้อหาของรายวิชาตางๆ 

2)  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอมูลจากการสืบคนเอกสารหลักสูตรของสากล 

และบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือวิเคราะหทิศทางและแนวโนม

ของหลักสูตร 

3) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรปรับปรุงใหม และจัดประชุม

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ 

4) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

5) อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 ใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาวิพากษ

หลักสูตรรายวิชาและใหอาจารยผูสอนปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

6) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห Curriculum mapping โดยภาพรวม 

และจัดประชุมกลุมผูสอนเพ่ือวิเคราะหรายวิชาอีกครั้งเพ่ือใหหลักสูตรครอบคลุมผลลัพธท่ีไดจากการเรียนรู 

(Learning outcomes) 

7) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําตารางวิเคราะหเปรียบเทียบวิชาเกาและวิชา

ใหม วิเคราะหจํานวนหนวยกิตของแตละวิชา ปรับเพ่ิม-ลดรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 

 

5.2  การพิจารณากําหนดผูสอน 

หลักการพิจารณากําหนดตัวผูสอน คือ 

1) ภาควิชาจะเปนผูพิจารณากําหนดอาจารยผูสอนโดยคํานึงถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน  

ผลงานวิจัย และประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับสาระของวิชานั้นๆ 

2)  บางภาควิชามีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ และกําหนดใหอาจารย

ผูสอนในหลักสูตรเขาไปเรียนรูจากการสังเกตการณการสอนของอาจารยพิเศษนั้น เชน วิชาเทคนิควิจัย วิชา

กฎหมายและการบริหารทรัพยากรปาไม เปนตน 

3) บางภาควิชามีการกําหนดใหมีอาจารยผูสอนสอนกระจายในรายวิชาตางๆ หรือรวมสอนกัน

มากกวา 1 คน ในวิชาหนึ่ง ๆ เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาท่ีมี

ลักษณะของเชิงบูรณาการศาสตร และวิชาฝกงาน 

 

5.3  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 

ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินการตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ มีกลไกการทํางาน ดังนี้ 
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1) ผานกลไกของมหาวิทยาลัยท่ีมีการกํากับติดตามใหหลักสูตร ดําเนินการจัดทํา มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 โดยมีระบบ มคอ. ออนไลน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับคณะและภาควิชาเพ่ือการกํากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําเพ่ือใหผูสอนดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเปดภาคการศึกษา  

2) กลไกการกํากับติดตาม และประเมินผล มีดังนี้ 

   -  คณะฯ มีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ. 3 กอนวันเปดภาคการศึกษา โดย

มีการสั่งการเปนลายลักษณอักษร 

- คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนตัวแทนจากภาควิชา ทําหนาท่ีประสานงาน

อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3  และ มคอ. 4 

- กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และ

วิเคราะหคุณภาพของการสอนในมุมมองของนิสิต 

- อาจารยผูสอนเองสามารถนําเสนอกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวาเห็นควรปรับปรุง

รายวิชาหรือไมอยางไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 อยางไรในการสอนครั้งตอไป 

- ผลการประเมินทวนสอบถูกนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มี

การสงผลไปยังภาควิชาเพ่ือใหผลคืนกลับไปยังอาจารยผูสอนท่ีอยูในสังกัดท่ีรับผิดชอบวิชานั้น ๆ 

- ผลการกํากับการทํา มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะ

นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือรับทราบและพิจารณา 

หากมีขอเสนอแนะหรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงก็จะมีการนําเสนอแนวทางเพ่ือดําเนินการปรับปรุงในรอบตอไป (ทํา

เปนระยะๆ ดวยคณะกรรมการท้ังสองชุดมีการประชุมทุกเดือน และประธานฯ เปนกรรมการผูเขาประชุมท้ัง

สององคคณะดังกลาว) 

 

5.4  การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาจากแผนการสอน (มคอ. 3) วาสอดคลองกับ มคอ. 2 หรือไม 

และนํามาซ่ึงการการดําเนินการใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ไดแก  

1) การกํากับใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 โดยรายวิชาเดียวกัน 

กําหนดใหจัดทํา มคอ 3 เพียง 1 ชุด    

2) มีการประสานคณะฯ เพ่ือใหกําหนดบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือการจัดเตรียมวัสดุ สื่อการ

สอน กําหนด การกําหนดตารางการใชหองเรียน (ผูสอน/หองสอน/หองปฏิบัติการ/เวลาสอน/อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ) รวมท้ังการจัดกิจกรรม และการศึกษานอกสถานท่ี กอนท่ีจะมีกิจกรรมการเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

3) คณะกรรมการทวนสอบกําหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบใหไดรอยละ 25 ของจํานวนวิชาท่ี

เปดสอนในปการศึกษา 2558 ท้ังหมด และเริ่มกระบวนการทวนสอบตั้งแตภาคตนจนไปสิ้นสุดท่ีภาคปลายของ

ปการศึกษา 

4) กํากับใหนิสิตประเมินการเรียนการสอน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เพ่ือนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงในชั้นเรียน โดยการแจงเตือนไปทางภาควิชาตนสังกัดผานกรรมการประจําคณะ 
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5) กํากับใหอาจารยผูสอน รายงานผลการสอน (มคอ. 5/ 6) ผานกลไก คณะกรรมการ

การศึกษาฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และการแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรท่ีระบุชื่อวิชาและอาจารย

ผูรับผิดชอบในกรณีท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

6) คณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีคณะกรรมการทวนสอบพิจารณาผลการทวน

สอบตามเครื่องมือท่ีใช (เชน แบบประเมิน) แลวรายงานผลไปยังภาควิชาท่ีเปนเจาของวิชาท่ีมีการทวนสอบ  

7) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) และจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุง  

นอกจากนี้หลักสูตร ภายใตการกํากับของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุน ใหมี

การพัฒนาสมรรถนะของผูสอน ท้ังดานการเรียน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เทคนิคการสอน การใช

สื่อการสอน active learning การวัดและประเมินผล การออกขอสอบ การบริหารหลักสูตร ท่ีมีการจัดเปน

โครงการในระดับตาง ๆ เปนระยะ ๆ ตลอดปการศึกษา 

 

5.5  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

มีหลายรูปแบบ ไดแก 

1)  การกําหนดใหนิสิตชั้นปท่ี 4 ทุกคนตองทําโครงงานในรายวิชา 013xx499 (3xx คือรหัส

สาขาวิชา) ท่ีมีการเตรียมการดังนี้ 

1.1)  คณะไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมวิชาโครงงานใหแกนิสิตชั้น ปท่ี 2-4 ในการ

เตรียมความพรอม แนะนําการทําโครงงานตามความถนัดของนิสิต 

1.2)  มีตัวอยางการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท จัดแสดงใน

ภาควิชาตลอดปการศึกษา (ท้ังเอกสารและโปสเตอร) เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาแนวทางการทําวิจัย  และความ

เชี่ยวชาญของอาจารยในภาควิชา 

1.3) นิสิตเลือกอาจารยท่ีปรึกษา หรือใหภาควิชากําหนด เพ่ือกําหนดหัวขอโครงงานท่ีตรง

กับความสนใจของนิสิตและความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน และจัดทําโครงรางงานวิจัยภายในเดือน

กรกฎาคม สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 4 (แตปจจุบันหลายภาควิชามีการขับเคลื่อนโดยการเตรียมความพรอมนิสิต

ตั้งแตอยูชั้นปท่ี 3 โดยเฉพาะในชวงภาคปลายและการฝกงานภาคฤดูรอน) 

1.4) อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ใหคําแนะนําในการทําวิจัย และติดตามความกาวหนาเปน

ระยะ  

1.5) ใหมีการนําเสนอโครงงานในวิชาสัมมนา 

2)  เพ่ือใหนิสิตไดรับประสบการณและสามารถนําวิชาท่ีเรียนไปปฏิบัติไดจริง จึงจัดใหนิสิตตอง

เรียนวิชาภาคสนาม ซ่ึงกําหนดรายวิชาท่ีเก่ียวของในทุกสาขาวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและนําไปประกอบวิชาชีพ

ในอนาคตได  

3)  นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร คณะไดจัดใหนิสิตท่ีสนใจเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณไปฝกงานกับสถานประกอบการท่ีนิสิตสนใจ โดยนิสิตลงทะเบียนเรียนใน วิชา 01349390 การ

เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา หรือ 01349490 สหกิจศึกษา ก็ได โดยหลังจากสหกิจศึกษาสิ้นสุดลง นิสิต
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จะตองกลับมาทําโครงการท่ีชื่อวาโครงการศึกษารายบุคคล โดยเลือกทําตามหัวขอท่ีสนใจ ภายใตการดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงนิสิตจะตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกําหนด 

4)  มีการแสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพ่ือรับนิสิตในหลักสูตรท่ี

ผานการคัดเลือกจากภาควิชาไดมีโอกาสเขาฝกปฏิบัติงานวิจัย หรือฝกปฏิบัติงานรวมกับนิสิตนักศึกษาของ

ประเทศนั้นๆ 

 

5.6  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ในหลักสูตรกําหนดใหแตละรายวิชามีความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรู 5 ดาน โดยมีการ

รายงานไวใน มคอ.3 หมวดท่ี 5 แผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับแผนท่ีการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (curriculum mapping) และมีรายงานผลของการ

ประเมินผลการเรียนรูฯใน มคอ. 5  

 

5.7  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา  โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดนี้ประกอบดวยอาจารยท่ีมาจากท้ัง 6 ภาควิชา การทวนสอบดําเนินการเม่ือเสร็จสิ้น

การสอนในรายวิชาท่ีเลือก ข้ันตอนการดําเนินงาน มีดังนี้ 

1) คณะกรรมการทวนสอบ หารือเพ่ือกําหนดรูปแบบ เครื่องมือและวิธีการ และสุมเลือก

รายวิชาจากทุกภาควิชาท่ีเก่ียวของในคณะ 

2) คณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ดําเนินการทวนสอบ การประเมินผลการเรียนรู จากการ

กําหนดไวใน ประมวลการสอนเปรียบเทียบกับ มคอ 3 หมวดท่ี 5 (แผนการสอนและการประเมินผล) ขอ 2.1 

ผลการเรียนรูและวิธีการประเมิน และ ขอ 2.2 รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน และขอสอบ และการ

ประเมิน (เกรด) ผลการทวนสอบ มารายงานไวใน มคอ. 5 ในรายวิชาตางๆ  

3) คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะหผลการประเมินแลวรายงานผลใหประธานผูรับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผล และใหมีการรายงานผลการประเมินไปยังภาควิชา

เจาของวิชาเพ่ือใหแจงผลคืนกลับใหอาจารยผูรับผิดชอบวิชาทราบ 

 

5.8  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6, และ 

       มคอ.7) 

ดําเนินการดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกรายวิชามีการประเมินการสอนโดยนิสิต 2 ครั้ง ในระบบประเมิน

การสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงนําผลการประเมินมาปรับปรุงและใหอาจารยผูสอนแจงให

นิสิตทราบการปรับปรุงท่ีไดดําเนินการไป 
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2) ประเมินจาก มคอ.5/6 ทุกรายวิชาและภาคการศึกษา และแสดงไวใน มคอ. 7 และมี

คณะกรรมการทวนสอบมาดําเนินการทวนสอบและใหขอเสนอแนะเพ่ือการบริหารหลักสูตรในปถัดไป 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1  การบริหารงบประมาณสําหรับการเรียนการสอน 

นอกจากงบประมาณแผนดินแลวยังมีเงินรายไดท่ีไดรับสวนแบงจากโครงการวิจัยและพัฒนา

วิชาการท่ีดําเนินการโดยคณาจารยในคณะวนศาสตร  ซ่ึงสามารถใชในการจัดหาครุภัณฑท่ีจําเปนตอการเรียน

การสอน  

 

6.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

การดําเนินงานของคณะและภาควิชา โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสม โดยคณะมีความพรอมในดานสารสนเทศและหองสมุดเพ่ือใหบริการแกนิสิตใน

การเรียนการสอนและการทําวิจัย มีความพรอมดานหองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน  โดยมีอุปกรณ

การสอนประกอบดวย เครื่องฉายขามศีรษะ ชุดเครื่องขยายเสียง LCD Projector Notebook และเครื่องมือ

อุปกรณ เพ่ือความเหมาะสมในการใชงาน  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตํารา เอกสารสิ่งพิมพ และระบบ

สารสนเทศประกอบการเรียนการสอน และระบบการคนควาหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนมีโครงการวิจัย

รองรับการฝกทักษะดานการวิจัยข้ันสูงใหกับนิสิต 

คณะไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหบริการแกหลักสูตร โดยมีหองเรียน หองพักสําหรับนิสิต 

หองปฏิบัติการและหองสมุด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสื่อสําหรับการคนควาเอกสารจากแหลงตางๆ ท้ัง

ขอมูลภายในและตางประเทศ รวมท้ัง Wifi ความเร็วสูงท่ีจัดเตรียมไวจากคณะและมหาวิทยาลัย 

 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะวนศาสตรจะจัดหาทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยแตละภาควิชาสังกัด

คณะฯ ไดจัดทําแผนครุภัณฑภาควิชาฯ ในแตละปงบประมาณและจะมีการสอบถามความตองการครุภัณฑ

สําหรับการเรียนการสอนและมีการติดตามประเมินผลการจัดการทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนเปนประจํา

ทุกป มีระเบียบการใหยืมครุภัณฑและแนวปฏิบัติในการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหสามารถใชงานไดดี โดย

มีการมอบหมายอาจารยและเจาหนาท่ีภาควิชาฯ รับผิดชอบเปนการเฉพาะ รวมถึงคณะไดมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือหนังสือและตําราและสอบถามไปยังสาขาวิชาฯ ถึงรายชื่อหนังสือและตําราตางๆ ท่ี

ตองการเปนประจําทุกป และมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยจัดทําแบบสํารวจความตองการ

ของนิสิตและอาจารยผูสอนในการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดวาระการประชุมภาควิชาฯ 

เพ่ือประเมินคุณภาพและความเพียงพอของอุปกรณเครื่องมือ และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีใชในการเรียนการสอนทุก

ภาคการศึกษา 
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หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนซ่ึงมีการจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมแกนิสิตไวในหลาย ๆ ดานทําใหเกิดความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

ดังนี้  

1)  สนับสนนุดานการเรียนการสอน 

1.1) จัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราประมาณ 8 FTES ตอเครื่อง โดย

คณะไดจัดบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ ไวเปนสวนกลางท่ีศูนยคอมพิวเตอรอํานวยคอวนิช ท่ีมีสอง

หองปฏิบัติการ (อยูม่ีชั้น 3 ตึกวนศาสตร 72 ป) 

1.2)  การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี

การฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา เชน หองสมุดเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอม หองสมุดสีเขียว หอ

จดหมายเหตุ ศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ ศูนยสารสนเทศทางกระบือนานาชาติ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสดานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการสงเสริมการอานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนตน ท้ังหมดเปนสวนสนับสนุนกลางของ

มหาวิทยาลัย ในสวนของคณะก็มีหองสมุดท่ีทันสมัยและมีความพรอมสรรพดานเอกสาร ตํารา สื่อการเรียนท่ี

หลายหลายแขนงสาขาในทางวนศาสตร คณะมีงบประมาณจัดหาวารสารและหนังสือใหมเปนประจําทุกป 

1.3)  ดานหองเรียน หองบรรยาย หองปฏิบัติการ ไดแก หองเรียน หองบรรยาย และ

หองปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถรองรับนิสิตจํานวน 100 คน มีจํานวน 3 หอง 

หองขนาดรองรับจํานวน 50 คน มีจํานวน 5 หองและมีหองขนาดเล็กรองจํานวน 50 คน มีจํานวน 5 หอง 

1.4)  ดานอุปกรณการศึกษา ไดบริการเครื่องคอมพิวเตอรแกนิสิต มีนิสิตสามารถใชระบบ

อุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําอาคารศูนยเรียนรวม เชน คอมพิวเตอร เครื่อง LDC จอรับภาพ ฯลฯ ได หรือใน

สวนของคณะไดท่ีศูนยคอมพิวเตอรอํานวยคอวนิช และหองโสตทัศนูปกรณของคณะท่ีมีเจาหนาท่ีและนิสิต

อาสาสมัครชวยงานเปนผูดูแลและอํานวยความสะดวก 

1.5) ดานจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ไดติดตั้งจุดใหบริการเครือขายไรสายท่ัวพ้ืนท่ีใชงาน

จํานวนมากกวา 20 จุด พรอมจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (hotspot) เชน โตะเกาอ้ี ปลั๊กไฟ ไฟฟา

แสงสวาง ท่ีบริเวณใตอาคารวนศาสตร 60 ป และ วนศาสตร 72 ป  

2)   สนับสนุนดานกายภาพการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยฯ และคณะ 

2.1) คณะรวมโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS เพ่ือแกปญหาโลกรอนและ

ลดมลพิษ คณะไดจัดอบรมบุคลากรในคณะเพ่ือทําโครงการในสวนของคณะเองภายใตชื่อ Eco Faculty  

2.2) โครงการพัฒนาการใหบริการท่ีจอดรถและจักรยาน ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนท่ี

ดี เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใหกับนิสิตท้ังหนาอาคารภาควิชาการจัดการปาไม        

ตึกวนศาสตร 60 ป ตึกวนศาสตร 72 ป อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ และอาคารสโมสรนิสิต 

2.3) การปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนภายในคณะฯ 

2.4) การจัดยานพาหนะสนับสนุนรายวิชาท่ีมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหกับนิสิต 

3)  บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ   

3.1) การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร โดยมีโรงอาหารของคณะ  
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 3.2) การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ประกอบไปดวย มีอาจารยท่ีเปนคณะกรรมการกิจกรรม

นิสิตคอยใหคําแนะนําและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการกําหนดแผนไวอยางชัดเจน มีการกํากับ การ

ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลใหผูบริหารคณะรับทราบ มีการอนุญาตและจัดบริเวณทํากิจกรรม 

เชน มีอาคารสโมสรนิสิต จัดสถานท่ีใตตึกวนศาสตร 60 ปให มีสนามอเนกประสงคบริเวณหนาตึกภาควิชาการ

จัดการปาไม 

3.3) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารบริเวณอาคารสถานท่ี และ

พ้ืนท่ีสวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคณะก็มีการจัดสถานท่ีใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูในทุก ๆ 

บริเวณของคณะท่ีสามารถทําได 

3.4) ระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ีและอาคารสวนกลาง โดยติดตั้งจุดตรวจ เพ่ือ

ตรวจสอบการเขา-ออก ของรถยนต เพ่ือความปลอดภัยตอนิสิตตลอด 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งกลองวงจร

ปดท่ัวบริเวณคณะ 

4)  มีหนวยความรูเฉพาะดาน เชน หองปฏิบัติการคนควางานอนุรักษระดับนานาชาติ (IHOC) 

พิพิธภัณฑมด หองภูมิปญญาปาไม เปนตน 

นิสิตในหลักสูตรนี้ สามารถเขาถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลากหลายและท่ัวถึง นอกจากนี้ 

คณะวนศาสตรยังมีสถานีฝกนิสิตและสถานีวิจัยอีก 6 แหงกระจายท่ัวทุกภาคของประเทศ และนิสิตทุกคนมี

โอกาสไดไปสัมผัสบรรยากาศสถานท่ีเหลานี้อยางนอย 2 แหงตอลดการเรียนตามเวลาในหลักสูตร ซ่ึงความ

พรอมของสถานท่ีเหลานั้นมีสวนชวยสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตท่ีไดสัมผัสทรัพยากรความรูท่ีแทจริง 

 

6.4 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

เปนงานท่ีคณะทํางานฝายบริหารและฝายสนับสนุน สํานักงานเลขานุการคณะ (สลข.) ไดให

ความสําคัญและเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงไดมีการประสานงานใหมีการดําเนินการในสวนตาง ๆ ไดแก 

1) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอการบริการของคณะ ในดานความ

พรอมของอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกและความเพียงพอตออุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกๆ

งาน เชน งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ และงานบริการการศึกษา งานหองสมุด เปนประจําทุกป

การศึกษา 

2) ในรายวิชาท่ีเก่ียวกับการฝกงานภาคสนาม คณะฯจะประสานกับอาจารยผูควบคุม

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการเขาฝกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณสถานีฝกนิสิตวนศาสตร โดย

สอบถามในดานความเพียงพอของท่ีพัก ดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําอาบ เปนตน ดานโสตทัศนูปกรณ 

และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และทุกปกอนท่ีจะมีกิจกรรมนํานิสิตออกฝกปฏิบัติงาน คณะจะมี

การมอบหมายใหคณะทํางานเขาตรวจสอบความพรอมของสถานีฝกทุกแหง ซ่ึงแตละสถานีก็มีเจาหนาท่ีของ

คณะปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาคอยทําหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาสถานีใหพรอมใชอยูเสมอ ดังนั้น หากรายวิชาใดท่ี

จําเปนตองนํานิสิตออกปฏิบัติงานภาคสนามเปนครั้งคราวก็สามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกนี้ไดทุกเม่ือ 
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3) มีการซอมแซมและจัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอนเพ่ิมเติม เชน เครื่องมือในหองปฏิบัติการ 

อุปกรณในการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม เปนตน 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ 

X X X X X 

8)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรคนใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสตรทีส่อนหรือเทคนิคการเรียนการ

สอนอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

10) บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่

ถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพฒันาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสงักัด 

และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนสิิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X* X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา  3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

X* X* X* X* X 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 

 

หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1.  การประเมินกลยุทธการสอน 

1) มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต

ละรายวิชา โดยเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

2) มี peer evaluation โดยทีมผูรวมสอนในกลุมวิชาเดียวกันและตางกลุมวิชา และประกาศให

อาจารยทุกคนทราบ 

3) มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารย เพ่ือถายทอด

ความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน 

4) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย แตละรายวิชา โดยนิสิต และนําผลการประเมินมาปรับกล

ยุทธการสอนใหเหมาะสม 

5) มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน และนําผลการประเมินมาปรับกลยุทธการ

สอนใหเหมาะสมกับนิสิต 

6) การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรูจากวิธีการสอนท่ีใช 

7) การใหนิสิตใหขอเสนอแนะผานเว็บบอรดของสาขาวิชา 

 

1.2.  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 1) นิสิตประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เม่ือสิ้นสุดรายวิชาโดยใชแบบประเมินการสอนตามท่ีกําหนด 

 2) อาจารยนําผลการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงการเรยีนการสอน 

 3) อาจารยประเมินการสอนของตน 

 4) อาจารยประเมินการเรียนรูของนิสิต 

 5) ใชขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน หรือของสมาคมวิชาชีพทดสอบการเรียนรูของนิสิต 

เทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 1)  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท่ีประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 2)  วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 
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3)  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ไดแก ตัวแทนนิสิต

ปจจุบัน  นิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และคณาจารย เปนตน รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิผลของ

บัณฑิตและมีการประชุมผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย จากแตละรายวิชา 

4) การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน การสอบดวยขอสอบกลางของ

สาขาวิชา 

5) การประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวนศาสตร (หากมีการกําหนด) ตามดัชนีบงชี้ใน มคอ. 2 หมวด 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

หรือผูประเมินระดับวิชาตามคณบดีแตงตั้ง  

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และ

คณาจารย 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01302412         2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  นิเวศวิทยากลาไมตนปาเขตรอน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings 

2.    รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร ............................ กลุมวิชา ............................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01302211 นิเวศวิทยาปาไม (Forest Ecology)   

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี  

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาและการเพ่ิมข้ึนของปาเสื่อมโทรมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ความแปรปรวนมากข้ึน กอเกิดภัยพิบัติและความเสียหายแกมนุษยโดยตรง ดังน้ัน การลดผลกระทบดังกลาวดวยการฟนฟู
พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมจึงมีความจําเปนเรงดวน นิสิตท่ีเรียนวิชาน้ีจะเขาใจถึงบทบาทและนิเวศวิทยาของกลาไมตนภายในระบบ
นิเวศปาเขตรอน สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการคัดเลือกชนิดพันธุไมทองถ่ินท่ีมีความเหมาะสมตอการฟนฟูปาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การกระจายและการงอกของเมล็ดไม สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของกลาไมตน การจําแนกและการระบุชนิดกลาไม 

ความตองการทางนิเวศวิทยาและการตั้งตัวของกลาไมตน การเพ่ิมพูนและรอดตายของกลาไมตน เกณฑการคัดเลือกชนิดกลา

ไมตนเพ่ือฟนฟูปา มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
Dispersal and germination of seeds. Physiological and morphological of tree seedlings. Classification 

and identification of seedling species. Ecological niche and establishment of tree seedlings. Seedling 
recruitment and mortality. Tree seedling criteria for forest restoration. Field trip required. 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01302472         3(2-3-6)  

 ชื่อวิชาภาษาไทย  เห็ดปา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Wild Mushrooms 

2.    รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา ............................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี   

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี  

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เห็ดเปนจลุินทรียท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศปาไมและมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูงในปาเขตรอน แตใน

ปจจุบันยังขาดองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และขาดแคลนนักวิจัยดานเหด็รา สงผลใหการนําไปใช

ประโยชนในดานตางๆ จึงเปนไปไดชา ดังน้ัน การเปดสอนวิชาน้ีจะชวยทําใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจําแนกและระบุ

ชนิดของเห็ดในระบบนิเวศปาไม เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานการวิจัยทางดานเห็ดราในอนาคต และนําไปสูการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราตอไป 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

บทบาทของเห็ดในระบบนิเวศปาไม ลักษณะท่ีมองเห็นดวยตาเปลาและลักษณะท่ีมองเห็นภายใตกลองจุลทรรศน 

การจําแนกและการระบุชนิด ประโยชนและโทษของเห็ด มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
Role of mushrooms in forest ecosystem. Macroscopic and microscopic features. Classification and 

species identification. Advantages and disadvantages of mushrooms. Field trip required. 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01303442                   2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในปาเศรษฐกิจ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Environmental Impact Management in Commercial Forest 

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เพ่ือใหเขาใจผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการทําไม และวิธีการจัดการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

การทําไมในสวนปา 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 แนวคิดและหลักการจัดการท่ีดินปาไม การจัดการสิ่งแวดลอมและผลกระทบสิ่งแวดลอม รูปแบบของกิจกรรมในสวน
ปาและการทําไม แนวคดิดานผลกระทบจากการทําไม การจัดการผลกระทบจากกิจกรรมในสวนปาและการทําไม แนวทางการ
ทําไมเพ่ือประโยชนตามหลักมาตรฐานสากล ขอปฏิบัติในการทําไม 

 Concept and principles of forest land management. Environmental management and impact. Pattern 

of forest plantation activities and logging. Logging impact concept. Impact management on forest plantation 

activities and logging. Logging guideline following to international standard. Code of practice for logging. 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 1-1 

154 

 



แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

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

1. รหัสวิชา   01303452         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการสารสนเทศในทางปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Forest Information Management 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เพ่ือใหสามารถจัดการขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบของฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกตใชใน

งานวิจัยและการดําเนินงานทางดานปาไมไดอยางเหมาะสม 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ ฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดการ

ฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอภาพขอมูล กรณีศึกษา 

Definition of data and information. Database and database design. Development of database 

management system application. Data analysis and tools. Data visualization. Case study. 

8.   อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

      รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01303453         2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีสมัยใหมในทางปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Emerging Technology in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดพัฒนาตลอดเวลา ทําใหเกิดการคดิคนวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือ

ใหมๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในงานทางปาไมได เพ่ือใหการทํางานทางปาไมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยสีมัยใหม อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกตซอฟตแวร การประยุกต

เทคโนโลยีในทางปาไม แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต 

Introduction to emerging technology. Internet of things and application software.  Application of 

technology on forestry. Technology trend in future. 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01304322                                  2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การคณติปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Forest Mensuration 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01304221 การคณิตปาไมภาคสนาม (Field Forest Mensuration) 
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการของการคณิตปาไม ซึ่งจําเปนในการวิเคราะหขอมลูท่ีอธิบาย

คุณลักษณะของตนไมและหมูไม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดการปาไม 

  7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการและวิธีการของการคณติปาไม เพ่ือการสรางตารางปรมิาตรไม ความเรยีวและผลผลิต การคาดคะเน การ

เจริญเติบโตและผลผลิตของตนไมและหมูไม 

 Principles and methods of forest mensuration to create volume, taper, yield tables. Estimate 

growth and yield of tree and stand. 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.   รหัสวิชา  01304414                          2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย หลักการจดัการความรูปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Principles of Forest Knowledge Management 

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูดานการปาไมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ท้ังความรูแฝงและความรูท่ีชัดแจง และนํามาใชเพ่ือ

พัฒนาตนเองและองคกรใหเกิดประโยชนอยางสูงสดุ โดยกระบวนการจัดการความรู 

  7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความรูปาไม หลักการจดัการความรู การรวบรวมขอมลู วิเคราะห เก็บรักษา การเขาถึงขอมูล การจัดการระบบ

ฐานขอมูล เทคโนโลยีการจัดการความรู โมเดลการจดัการความรู แบบฝกหัด กรณีศึกษา 

 Forest knowledge. Principles of knowledge management. Data collection, analysis, storage, data 

access, database management system. Knowledge management technology. Model of knowledge 

management. Assignment. Case study. 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01304432                          2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย เทคนิคการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Techniques for Forest and Land Use Change Analysis 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนท่ีดนิและพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ  อันจะเปน

ประโยชนตองานดานการจดัการและการวางแผนการใชประโยชนพ้ืนท่ีตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ภาพรวมของการใชท่ีดินปาไมของโลกและของประเทศ รูปแบบและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 

ระดับประเทศ และระดับภูมิทัศน วิธีการประเมินการเปลีย่นแปลงการใชท่ีดิน วิธีวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิง

พ้ืนท่ี เทคนิคการวิเคราะหและพยากรณขอมลูการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินปาไม เพ่ือการจดัการและวางแผนการใชประโยชน

พ้ืนท่ี 

 Overview of national and global forest landuse. Patterns and impacts of the change in global, 

national and landscape level. Methods for assessing forest landuse change. Quantitative and spatial 

change analysis methods. Techniques for analyzing and predicting forest landuse change data required for 

land management and planning.  

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

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

1. รหัสวิชา   01306201         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ภาพรวมการปลูกปาเศรษฐกิจ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Overview of Economic Plantation 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปรญิญาตร ีดังน้ี 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ...............................................  

  (    )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.........................สาขาวิชา................................  

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  ( )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑไมและกระดาษ 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี   

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี  

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตเขาใจข้ันตอนการดําเนินการปลูกปาเพ่ือเศรษฐกิจซึ่งเปนวัตถุดิบท่ีสําคญัในอุตสาหกรรมไม 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  นิยาม และหลักการปลูกปาเศรษฐกิจ การคัดเลือกชนิดพันธุไม การปลูกและวนวัฒนวิธี การบริหารจดัการปา
เศรษฐกิจ ระบบการจดัการ และขนสงไมท้ังระบบ 

Definition and principle of economic plantation. Species selection, plantation and silviculture systems. 
Economic plantation management, utilization and logistics.   
8.   อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

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

1. รหัสวิชา   01306341         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Abridged Geology and Soil Science in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   () วิชาแกน 

(    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01403111 เคมีท่ัวไป  

(General Chemistry) 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรูดานสมบัตทิางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาปาไมท่ีจําเปนตองานดานทรัพยากรปาไม 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ชนิดและสมบัติของหินและแรท่ีสําคัญ กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวโลกและภายในโลก ธรณีวิทยาของ

โลกและของประเทศไทย การเกิดดิน ความสําคัญ และสวนประกอบ สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุ 

สารอาหารพืช ปุยและการใชปุย การสํารวจและจําแนกดิน การจัดการดินปาไม 

Types and properties of mineral and important rocks. External and internal geological processes. 

Geological of earth and Thailand. Soil formation, importance and component. Physical ,chemical and 

biological properties of soil. Organic matter, nutrients, fertilizer and application. Soil survey and 

classification. Forest soil management. 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

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

1. รหัสวิชา   01306342         1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01306341  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป  

 (Abridged Geology and Soil Science in Forestry) หรือพรอมกัน 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เพ่ือฝกปฏิบัติการในดานลักษณะและสมบัตติางๆ ทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไม  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป 

Laboratory for abridged geology and soil science in forestry 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01306412         2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  วนวัฒนวิทยาปาชายเลน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Mangrove Silviculture 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ..................................... 

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับระบบนิเวศชายฝง การฟนฟูตลอดจนการดูแลรักษาเพ่ือใหปาชายเลนมีความยั่งยืน

โดยใชฐานความรูทางวนวัฒนวิทยา 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  พันธุไมปาชายเลน การกระจายของปาชายเลนในประเทศไทยและท่ัวโลก สภาพแวดลอมของปาชายเลน ชีววิทยา

ปาชายเลน ประเภทของปาชายเลนและเขตการข้ึนอยูของพันธุไมปาชายเลน กระบวนการทางระบบนิเวศในปาชายเลน 

วิธีการฟนฟูปา วนวัฒนวิทยาปาชายเลน ระบบประมง-ปาไม 

  Mangrove tree species. Distribution of mangrove forests in Thailand and worldwide. Site 

environment in mangrove forests. Mangrove biology. Mangrove forest classification and zonation. 

Ecosystem processes in mangrove forests. Mangrove forest regeneration approaches. Silvo-fishery.  

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01307411                          2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย ธรรมาภิบาลปาไมและระบบการถือครองปาไมเบ้ืองตน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจหลักการ องคประกอบ บทบาท ของธรรมาภบิาลและระบบการถือครองปาไมในการจัดการ

ทรัพยากรปาไม  

  7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 แนวคิดเก่ียวกับคณุธรรม  จริยธรรม  ความโปรงใส  การตรวจสอบได และสิทธิในการจดัการทรัพยากรปาไม 

หลักการ องคประกอบและบทบาทของธรรมภิบาลในการจัดการทรพัยากรปาไม วิธีการประเมินและวิเคราะหธรรมภิบาลปาไม

และการถือครองปาไม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts of merit, ethic, transparency, inspection and right in forest resource management. 

Principles, components, and role of governance in forest resource management. Assessment and analysis 

of forest governance and forest tenure. Case study. Field trip required.  

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01307432                         2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย เทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตรชุมชน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Techniques and Tools in Social Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ ในการสรางและการประยุกตใชเทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตรชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรปาไมอยางมสีวนรวม 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 เทคนิคในการประเมินและวิเคราะหชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรปาไมอยางมสีวนรวม หลักการพัฒนาเครื่องมือ 

และการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ วิธีการใชเครื่องมือทางวนศาสตรชุมชน การวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรปาไมอยางมสีวนรวม กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Techniques of community assessment and analysis for participatory forest management. Principle 

of tools development and quality assessment. Using of tools in social forestry. Data analysis and 

interpretation for participatory forest management. Case study and field trip required. 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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วช.มก. 1-1 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01307433                          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวมในงานวนศาสตรชุมชน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Participatory Learning Process in Social Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการมทัีกษะในการจัด

กระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวม เพ่ือนําไปใชในการทํางานในอนาคต 

  7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 แนวคิดและหลักท่ีเก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู เทคนิคและเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี

สวนรวม เทคนิคการเปนผูอํานวยความสะดวกในการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประสานผูมสีวนไดสวนเสีย 

บทบาทและหนาท่ีของผูอํานวยความสะดวก และเครื่องมือสาํหรับผูอํานวยความสะดวก การประเมินผลการจัดกระบวนการ

เรียนรู 

 Concept and principle of learning process. Techniques and tools for participatory learning 

process. Facilitation techniques for meeting and workshops and stakeholder coordination. Role and 

functions of facilitator and tools for facilitator. Learning process evaluation. 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)           

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

วิชากลาง คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01349311                         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Fundamentals of Geoinformatics  

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )     หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูดานเทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกล เทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียม 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเปนพ้ืนฐานงานดานวนศาสตรและเพ่ือใหสอดคลองกับวิจัยสถาบัน   

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 พ้ืนฐานทางดานการแผนท่ี เสนโครงแผนท่ีและระบบพิกัด หลักเบ้ืองตนทางดานภาพคณติ การรับรูระยะไกล             

ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร คณุลักษณะขอมลูเชิงพ้ืนท่ีและหลักการประมวลผล การ

ประยุกตใชภมูิสารสนเทศในทางปาไม 

 Introduction to cartography. Map projections and coordinate systems. Basic principles of 

photogrammetry. Remote sensing, global positioning system, and geographic information system. 

Characteristics of geospatial data and methods of spatial analysis. Applications of geo-informatics in 

forestry. 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

วิชากลาง คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01349312                          1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติการ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Laboratory in Fundamentals of Geoinformatics  

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  01349311 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศศาสตร  

(Fundamentals of Geoinformatics) 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือฝกปฏิบัติการในการจดัการ และประยุกตใชขอมูลเก่ียวกับปาไมและสิ่งแวดลอมทางดานภูมสิารสนเทศ 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาพ้ืนฐานภูมสิารสนเทศศาสตร 

 Laboratory for fundamentals of geoinformatics. 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
           จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01301321              3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  หลักการจดัการลุมนํ้า 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Principles of Watershed Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

()  วิชาแกน 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป                                            

                                                              (Abridged Geology and Soil Science in Forestry) 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เปลี่ยนแปลงรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน ตามการปรับปรุงรายวิชาในหลักสตูร 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301321  หลักการจัดการลุมน้ํา                     3(2-3-6) 

               Principles of Watershed Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01015261 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุมน้ํา โครงสราง และ

หนาที่ของระบบนิเวศลุมน้ํา หลักและวธิีปฏิบัติในการจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรลุมน้ํา แนวทางการจดัการลุมน้ําแบบบูรณาการ 

       Concepts and scope of watershed management. 

Structures and functions of watershed ecosystem. 

Principles and practices upon watershed resource 

management and conservation. Guidelines for integrated 

watershed management. 

01301321  หลักการจัดการลุมน้ํา               3(2-3-6) 

               Principles of Watershed Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01306341 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     ไมเปล่ียนแปลง 

 

 

เปล่ียนแปลงรายวิชา

ที่ตองเรียนมากอน 

 

8.   อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา 01301322     1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการลุมนํ้าภาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ            Field Watershed Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(    ) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

( ) วิชาเฉพาะบังคับ 

(   ) วิชาเฉพาะเลือก 

(   )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

(   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน       01301321 หลักการจดัการลุมนํ้า (Principles of Watershed Management) 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ลดจํานวนหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301322     การจัดการลุมน้ําภาคสนาม         2 

       Field  Watershed Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 01301321 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01301321 หลักการ

จัดการลุมน้ํา 

     Field practices in 01301321 Principles of 

Watershed Management. 

01301322  การจัดการลุมน้ําภาคสนาม       1(0-3-2)                              

     Field Watershed Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 01301321 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01301323     3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การวิเคราะหระบบลุมนํ้า 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Watershed System Analysis 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

()  วิชาเฉพาะเลือก 

(   )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

(   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01301321   หลักการจัดการลุมนํ้า  

(Principles of Watershed Management) 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับเน้ือหาวิชาใหมีความทันสมัยและผูเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการวิเคราะหและการวางแผนในระบบลุมนํ้ามากข้ึน 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301323    การวิเคราะหระบบลุมน้ํา     3(2-3-6) 

                 Watershed System Analysis 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      01301321 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิด หลักการ และแนวทางการวิเคราะห

ระบบลุมน้ํา การวิเคราะหปญหา และการวาง

แผนการจัดการลุมน้ํา มกีารศึกษานอกสถานที่ 

 

     Concepts, principles and guidelines to 

watershed system analysis. Problem analysis 

and resource management planning in a 

watershed. Field trip required. 

01301323   การวิเคราะหระบบลุมน้าํ                    3(2-3-6) 

                Watershed System Analysis 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      01301321 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 แนวคิด หลักการ และแนวทางการวิเคราะหระบบลุมน้าํ การศึกษา

องคประกอบ การทําหนาที่ และการใหบริการของระบบนิเวศลุมน้ํา การวิเคราะห 

ปญหา การประเมินสถานภาพ และแนวทางเพื่อการจัดการลุมน้ํา แผนการจัดการ 

ลุมน้ํา รายงานการวิเคราะหระบบลุมน้ํา มีการศึกษานอกสถานที ่

     Concepts, principles and guidelines to watershed system 

analysis. Study on structures, functions or services watershed 

ecosystem. Problems analysis, status assessment and watershed 

management guidelines. Watershed management plan. Report on 

watershed system analysis. Field trip required. 

 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01301391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Watershed and Environmental Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางการจัดการลุมน้ํา    3(0-9-5) 
                 และส่ิงแวดลอม 

Basic Research Techniques in Watershed  
and Environmental Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมม ี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม 
การกําหนดปญหา การต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวิจยั    
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ
สําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

 
Basic research techniques in watershed and 

environmental management. Identification of research 
problems. Formulation of research objectives and 
hypotheses. Research designing. Data collection, 
analysis and interpretation. Application of statistics for 
research. Report writing and presentation. 

01301391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางการจัดการลุมน้ํา             3(3-0-6) 
               และส่ิงแวดลอม 
               Research Methods in Watershed and  
               Environmental Management 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม  
การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจยั การต้ังวัตถุประสงคและสมมติฐาน 
การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจยั 
        Principles and research methods in watershed and 
environmental management, identification of research 
problems, formulation of research objectives and 
hypotheses, collection of data, construction of 
questionnaire, data analysis and interpretation, application 
of statistics for research, report writing and presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชา
และปรับหนวย
กิต 
 
 
 
ปรับปรุงคํา 
อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01301451     2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศกับการจัดการลุมนํ้า 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Climate Change and Watershed Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

(   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

() วิชาเฉพาะเลือก 

(   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

(   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่

เปลีย่นแปลง 

01301451   การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ         3(3-0-6)  

                 กับการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม                                           

     Climate Change and Watershed  Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศและการเกิดภาวะโลกรอน 

สถานการณปจจุบัน สาเหตุและปจจัย ผลกระทบและศักยภาพในการ

ปรับตัวของทรัพยากรในระบบนิเวศลุมน้ํา แนวทางและเทคโนโลยีใน

การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากภาวะโลกรอน 

Climate change and global warming. Present 

situation. Causes and factors. Effects and adaptive 

potential of resources in watershed ecosystem. Approach 

and technology for mitigation and adaptation of global 

warming. 

01301451   การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ      2(2-0-4)                                              

                กับการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม                                           

     Climate Change and Watershed Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01301482     2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Environmental Conservation Extension 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(    ) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

() หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

(   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

() วิชาเฉพาะเลือก 

(   ) หมวดวิชาเลือกเสรี 

(   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร และปรับเน้ือหาวิชาใหมีความทันสมัยและ

ผูเรยีนไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301482    การสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม    3(3-0-6)                                        

                  Environmental Conservation Extension 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     หลักการ กระบวนการ แนวทางปฏบิัติ และวธิีการสําหรับ

การสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมตอชมุชนเปาหมาย มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

 

     Principle, processes, practices, and 

methodologies for environmental conservation 

extension to public. Filed trip requirement. 

01301482   การสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม   2(2-0-4)                                              

                 Environmental Conservation Extension 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     หลักการ กระบวนการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กระบวนการ

สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการจัดการอยางยั่งยืนใน

บริบทของโลกาภิวัฒน 

     Principles, processes, practices, and 

implementations for natural resource and 

environmental conservation. Environmental 

conservation extension processes for sustainable 

management in globalization perspectives. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01301483     2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  อิทธิพลปาไมตอสิ่งแวดลอม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Forest Influences to Environment 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(   ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

() หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

(   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

() วิชาเฉพาะเลือก 

(   ) หมวดวิชาเลือกเสรี 

(   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301483   อิทธิพลปาไมตอส่ิงแวดลอม                3(3-0-6)  

     Forest Influences to Environment 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

อิทธิพลปาไมที่มีตอการควบคุมลักษณะดานทรัพยากรสัตว

ปา ทรัพยากรดิน ลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยา การควบคุมมลพิษทาง

อากาศ มลพิษทางคุณภาพน้ํา มลพิษทางเสียง และมลพิษทาง

สายตา 

Forest influences on controlling wildlife resources, 

soil resources, metro-hydrological characteristecs, air 

pollution, water pollution, noise pollution and visual 

pollution. 

01301483   อิทธิพลปาไมตอส่ิงแวดลอม        2(2-0-4)  

     Forest Influences to Environment 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

อิทธิพลปาไมที่มีตอการควบคุมลักษณะดาน

ทรัพยากรสัตวปา ทรัพยากรดิน ลักษณะทางอุทกวิทยา 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางคุณภาพน้ํา และ

มลพิษทางส่ิงแวดลอม 

 Forest influences on controlling wildlife 

resources, soil resources, hydrological 

characteristics, air pollution, water pollution and 

environment pollution. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01301499     2(0-6-3) 

ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานการจดัการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Watershed and Environmental Management Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    () วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301499  โครงงานการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม   3(0-9-5) 

                Watershed and Environmental Management    

Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของการจัดการลุมน้ําและ

ส่ิงแวดลอม 

        Project of practical interest in various fields of 

watershed and environmental management. 

01301499  โครงงานการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอม  2(0-6-3) 

                Watershed and Environmental 

Management Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01302132       1(0-3-2) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย รุกขวิทยาภาคสนามภาคสนาม 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Field Dendrology 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    () วิชาแกน 

    (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   ) วิชาเฉพาะเลือก 

   (  )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน      01302131 รุกขวิทยา  

(Dendrology) 
4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

            ปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง ส่ิงที่เปล่ียนแปลง 

01302132   รุกขวิทยาภาคสนาม                            2 

                 Field Dendrology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      01302131 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกปฏิบัติงานในภาคสนามวิชา 01302131 รุกขวิทยา 

Field practices in 01302131 dendrology. 

 

01302132  รุกขวิทยาภาคสนาม                    1(0-3-2) 

                Field Dendrology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     01302131 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01302313       1(0-3-2) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตรชีวภาพปาไมภาคสนาม 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Field Forest Biological Science 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้  
   (    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

     ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

     (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01302212 นิเวศวิทยาปาไมภาคสนาม  

(Field Forest Ecology) 
4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

            ปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01302313  วิทยาศาสตรชีวภาพปาไมภาคสนาม                2 
                Field Forest Biological Science 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  01302212 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกปฏิบัติงานในภาคสนามทางวิทยาศาสตรชีวภาพปา
ไม การระบุชนิด และการเกบ็ขอมูลพืชปา โรค แมลง และสัตวปา 
การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ ปจจยัที่
มีผลกระทบตอทรัพยากรปาไม  

Field practice in forest biological science. 
Identification and data collection of forest plant, 
disease, insect and wildlife. Relationship analysis of 
ecosystem components. Factors affecting forest 
resources.  
 

01302313  วิทยาศาสตรชีวภาพปาไมภาคสนาม     1(0-3-2) 
                Field Forest Biological Science 
วิชาที่ตองเรียนมากอน   01302212 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01302391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Forest Biological Science 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง 
สิ่งที่

เปลีย่นแปลง 

01302391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 3(0-9-5) 

Basic Research Techniques in Forest Biological 

Science 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การกาํหนด

ปญหา การต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวิจัย    การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั การ

เขียนรายงานและการเสนอผลงานวจิัย 

 

Basic research techniques in forest biological science. 

Identification of research problems. Formulation of research 

objectives and hypotheses. Research designing. Data 

collection, analysis and interpretation. Application of 

statistics for research. Report writing and presentation. 

01302391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 3(3-0-6) 

               Research Methods in Forest Biological 

Science 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางวิทยาศาสตรชวีภาพปาไม 

การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจยั การต้ังวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียน

รายงานและการเสนอผลการวิจัย 

        Principles and research methods in forest 

biological science, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data 

analysis and interpretation, application of statistics for 

research, report writing and presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชา

และปรับหนวย

กิต 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

8. อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01302411      2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย พลวัตปาเขตรอน    
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Tropical Forest Dynamics  

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    () วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... กลุมวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01032211 นิเวศวิทยาปาไม  

(Forest Ecology)  
4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

           ปรับลดจาํนวนหนวยกิตและเปลี่ยนช่ือวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

302411  พลวัตปาเขตรอนและการรบกวน      3(3-0-6) 
            Tropical Forest Dynamics and Disturbances   
วิชาที่ตองเรียนมากอน     01302211 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

นิเวศวิทยาและการกระจายของปาเขตรอน  การจําแนกปา
เขตรอน  การเปล่ียนแปลงปาเขตรอน  ชนิดของการรบกวน 
คุณคาของปาเขตรอน การวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว มีการศึกษา
นอกสถานที ่

Ecology and distribution of tropical forests. 
Tropical forest classification.  Tropical forest changes. 
Types of disturbance. Values of tropical forests. Long-
term ecological research. Field trip required.  

01032411  พลวัตปาเขตรอน                     2(2-0-4) 
               Tropical Forest Dynamics  
วิชาที่ตองเรียนมากอน     01302211 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 
 

ลดหนวยกิต และ

เปล่ียนชื่อวิชา 

8.  อาจารยผูสอน  

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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     แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01302432       2(2-0-4) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย ไผและปาลม 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Bamboo and Palm 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป  (General Botany)   หรือ  

01302131 รุกขวิทยา (Dendrology) 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       ปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง ส่ิงที่เปล่ียนแปลง 

01302432   ไผและปาลม                             3(2-3-6) 

                 Bamboo and Palm  

วิชาที่ตองเรียนมา           01401114 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

อนุกรมวิธาน  ลักษณะเฉพาะทางนิเวศและกายวภิาค การ

ใชประโยชนของไผและปาลม การสรางสวนปาไผและปาลม  มี

การศึกษานอกสถานที ่

Systematics, ecological and anatomical 

characteristics.  Utilization of bamboos and palms.  

Bamboo and palm plantations establishment.  Field trip 

required. 

01302432   ไผและปาลม                          2(2-0-4) 

                 Bamboo and Palm  

วิชาที่ตองเรียนมากอน     01401114 หรือ 01302131 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

 

ลดหนวยกิต 

 

เพิ่มวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

8.  อาจารยผูสอน  

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2  

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01302433      2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย พืชปากินได 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Edible Wild Plants 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )    หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (   )    วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี 
4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

            ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง ส่ิงที่เปล่ียนแปลง 

010302433  พืชปากินได                                  3(3-0-6) 

                 Edible Wild Plants 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความสําคัญของพืชปากินได  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  การเติบโต

และการพัฒนา  คุณคาดานโภชนาการและการใชประโยชน  การสํารวจและ

ประเมินมูลคา  การจําแนกและการระบชุนิดความหลากหลายของพืชปากิน

ไดสําหรับคนและสัตว  พืชกินไดพื้นเมืองและพืชตางถิ่น  การจัดการและการ

อนุรักษพืชปากินได  มกีารศึกษานอกสถานที่   

Importance of edible wild plants. Morphological 

characteristics, growth and development. Nutritional values and 

utilization.  Surveying and evaluation.  Classification and species 

identification. Diversity of edible wild plants for people and 

animals. Native and exotic edible plants. Management and 

conservation of edible wild plants.  Field trip required.  

010302433  พืชปากินได                2(2-0-4) 

                 Edible Wild Plants 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01302434      2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Biodiversity Conservation 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01302211 นิเวศวิทยาปาไม  

(Forest Ecology)  
4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

            ปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

010302434  การอนุรักษความหลากหลาย            3(3-0-6) 
                  ทางชีวภาพปาไม 

      Forest Biodiversity Conservation 
วิชาที่ตองเรียนมากอน     01302211 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพปาไม 
การประเมินความหลายทางชีวภาพปาไม คุณคาและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพปาไม การวิจัยและการอนุรักษความ
หลากหลายทางชวีภาพปาไม กฎหมายและอนุสัญญาเกีย่วกับความ
หลากหลายทางชีวภาพปาไม 

Basic knowledge related to forest biodiversity. 
Determining forest biodiversity. Values and losses in 
forest biodiversity. Laws and conventions related to 
forest biodiversity.  
 

01032434  การอนุรักษความหลากหลาย              2(2-0-4) 
                ทางชีวภาพปาไม 

    Forest Biodiversity Conservation 
วิชาที่ตองเรียนมากอน     01302211 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01302463      2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการแมลงปาไมในเขตรอน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Insect Management in the Tropics 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )    หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )    วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี 
4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

            ปรับลดหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

010302463  การจัดการแมลงปาไมในเขตรอน           3(3-0-6) 
     Forest Insect Management in the Tropics 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

กายวิภาคและหนาท่ี การอนุรักษและการจัดการความ

หลากหลายของแมลงปาไมในเขตรอน การจัดการผีเส้ือกลางวัน 

แมลงปกแข็ง แมลงผสมเกสร แมลงกินได แมลงศัตรูธรรมชาติ 

แมลงศัตรูสวนปา มด และแมลงในดิน การวางแผนการจัดการ

แมลงปาไมในอนาคต มีการศึกษานอกสถานที ่

Anatomy and functions, conserving and 

managing forest insect diversity in the tropics, 

management of beetle, butterfly, insect pollinator, 

edible insect, natural insect enemy, forest plantation 

insect pest, ant and soil insect, planning forest insect 

management in the future. Field trip required. 

010302463  การจัดการแมลงปาไมในเขตรอน         2(2-0-4) 
      Forest Insect Management in the Tropics 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01302499     2(0-6-3) 

   ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม 

   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Biological Science Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    () วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01302499  โครงงานวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม            3(0-9-5) 

                Forest Biological Science Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของวิทยาศาสตรชีวภาพ

ปาไม 

        Project of practical interest in various fields of 

forest biological science. 

01302499  โครงงานวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม     2(0-6-3) 

                Forest Biological Science Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม   คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา      01303221                                 3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย     การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Surveying and Mapping in Forestry I  

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (  )    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

()  วิชาแกน 

   (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (  )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (  )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหเรียนรูและทําความเขาใจกับงานแผนท่ี รวมท้ังเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม ในงานรังวัดทําแผนท่ีสําหรับ

ใชในงานปาไม เพ่ิมเน้ือหาในรายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการทําไมในปจจุบัน 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลีย่นแปลง 

01303221   การรังวัดปาไม I                      3(2-3-6) 

                Forest Surveying I 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      การรังวัดระยะทาง การรังวัดดวยโซ การระดับ เสนขอบ

เขาและวธิเีขียน การวัดมุมและทิศทาง การรังวัดแบบสเตเดีย 

งานวงรอบ การรังวัดดวยโตะราบ การรังวัดเพื่อทําแผนที่ใน

กิจการปาไม 

      Distance measurement, chain surveying, 

leveling, contouring, angle and direction 

measurement, stadia surveying, traverse, plane 

tabling, surveying and mapping for forestry 

01303221  การรังวัดและการทําแผนทีใ่นการปาไม   3(2-3-6) 

               Surveying and Mapping in Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการรังวัด การวัดระยะทาง การวัดมุมและทิศทาง 

ความคลาดเคล่ือนและงานวงรอบ การระดับ ระบบกําหนดตําแหนง

บนโลกดวยดาวเทยีม ระบบพิกัดและพืน้หลักฐานแผนที่ การแผนที่

และเทคโนโลยีการทําแผนที่ในงานปาไม  

      Principles of surveying. Distance, angle and direction 

measurement. Errors and traverse, leveling, global 

positioning system, map coordinate system and datum, 

mapping and mapping technology in forestry. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวด 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา      01303222                        1(0-3-2) 

ชื่อวิชาภาษาไทย     การรังวัดและการทําแผนท่ีในงานปาไมภาคสนาม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Field Surveying and Mapping in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

()  วิชาแกน 

   (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01303221 การรังวัดและการทําแผนท่ีในงานปาไม I 

(Surveying and Mapping in Forestry) 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีทักษะและความชํานาญในการรังวัดและทําแผนท่ีสําหรับใชในงานปาไม จึงจําเปนตองมกีารศึกษาและ

ฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีปาไม 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลีย่นแปลง 

01303222   การรังวัดปาไมภาคสนาม                   1 

                Field Forest Surveying 

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303221 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01303221 การรังวัดปาไม I    

 

Field practices in 01303221 forest surveying I. 

01303222   การรังวัดและการแผนที่ในงาน        1(0-3-2) 

                 ปาไมภาคสนาม  

                 Field Surveying and Mapping in Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303221  

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01303221 การรังวัดและการทํา

แผนที่ในทางปาไม I 

Field practices in 01303221 Surveying and Mapping 

in Forestry I 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

    1. รหัสวิชา   01303311                                           3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การทําไม    

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Timber Harvesting 

    2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ............................ 

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร 

     ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

     (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.................สาขาวิชา……………………… 

    3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01420119 ฟสิกสอยางสังเขป   

(Abridged Physics) 

   4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

    5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

    6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพปาในปจจุบัน จึงไดเพ่ิมเน้ือหาในรายวิชา ใหนิสิตวนศาสตรเขาใจศาสตร

ดานการทําไมเพ่ือเปนประโยชนตออาชีพการงานในอนาคต  

    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303311   วิศวกรรมปาไมทั่วไป                 3(3-0-6) 

                General Forest Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     01420119 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดพื้นฐานในการกอสราง การสรางถนนปาไม การ

ปองกันและควบคุมการกรอนของดิน การทําไม อุบัติเหตุและความ

ปลอดภัย การใชคอมพวิเตอรในทางปาไม 

Basic concepts in construction, construction of 

forest road, soil erosion control and protection, logging, 

accidents and safety, computer application in forestry 

01303311    การทําไม                         3(3-0-6) 

                 Timber Harvesting 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01420119 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ประวัติการทาํไม กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของ ขั้นตอน 

ระบบการทําไมและผลกระทบจากการทําไม ความปลอดภยัใน

การทํางาน การรับรองมาตรฐานทางปาไม 

Logging history. Relevant law and regulations. 

Logging processes, systems and impacts. Work safety. 

Forest certification. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

    1. รหัสวิชา      01303313                        1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย     วิศวกรรมปาไมภาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Field Forest Engineering 

    2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

      ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

      (    )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

    3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01303311 การทําไม  

(Timber Harvesting) 

   4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

    5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
    6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตและปรับปรุงเน้ือหาใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร 

    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303313  วิศวกรรมปาไมภาคสนาม             2 

               Field forest engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303312 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ฝกปฏิบัติงานดานการวางแผนถนนปาไม การสํารวจ

เสนทาง การออกแบบถนนปาไม การควบคุมและปองกันการกรอน

ของดินในการสรางถนนปาไม ระบบการทําไม การปฏบิัติการทาํไม 

การขนสงในการทําไม กาคํานวณคาใชจายในการทาํไม และ

การศึกษาผลกระทบจากการทําไม 

Field practice in forest road planning, route 

surveying, design of forest road, soil erosion control and 

protection in forest road construction, logging systems, 

logging operation, logging transportation, logging cost 

estimation, and logging impact assessment. 

01303313  วิศวกรรมปาไมภาคสนาม         1(0-3-2) 

   Field forest engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ฝกปฏิบัติงานดานการทําไม การคํานวณคาใชจายใน

การทําไม การยศาสตร การรังวัดและทาํแผนที่ การออกแบบ

และสรางถนนปาไม การควบคุมและการปองกันการกรอนของ

ดิน และการศึกษาผลกระทบจากการทาํไม 

 

Field practice in logging operation. Logging 

cost estimation. Ergonomics. Survey and mapping. 

Forest road design and construction. Soil erosion 

control and protection. Logging impact assessment. 

ลดหนวยกิต 

 

เปล่ียนวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา      01303321                        2(1-3-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย     การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม II 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Surveying and Mapping in Forestry II 

 2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   01303221 การรังวัดและการทําแผนท่ีในทางปาไม I 

(Surveying and Mapping in Forestry I)  
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีการรังวัดและการทําแผนท่ีปาไมสมัยใหม ตลอดจนสามารถใชอุปกรณ 

เครื่องมือรังวัด และเครื่องมือผลติแผนท่ีสมยัใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303321   การรังวัดปาไม II         3(2-3-6) 

                Forest surveying II 

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303221  

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       ทฤษฎีของความคลาดเคล่ือน ระบบพิกัดและการถายทอด

แผนที่ พื้นหลักฐานของประเทศไทย ระบบกําหนดตําแหนงบน

โลกเชิงอนุพันธ การวางโครงขายสามเหล่ียม 

 

       Theory of error, coordinate system and map 

projection, datum of Thailand, differential global 

positioning system, triangulation  

01303321  การรังวัดและการทําแผนทีใ่น           2(1-3-4) 

   ทางปาไม II    

                Surveying and Mapping in Forestry II 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303221 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน  การถายทอดพิกัดแผนที่  

ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียมเชิงอนุพันธ  การทาํ

แผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ การสรางขอมูลเชิงพื้นที่ การผลิต

แผนที่เชิงเลข  

Ground control point surveys. Differential global 

positioning system. Map projection. UAV mapping. 

Spatial data creation. Digital map production. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา      01303361                        3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย     เครื่องจักรกลทางปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Forest Machinery 

 2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี 
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณการทําไมในประเทศไทย  

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303361   เคร่ืองจักรกลทางปาไม 3(3-0-6) 

                Forest Machinery 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลที่ใชในงานดานปาไม 

หลักการทาํงานของเคร่ืองยนตเบนซิน เคร่ืองยนตดีเซล ระบบการ

ถายทอดกําลัง ระบบบังคับเล้ียวและหามลอ ระบบไฮดรอลิค การ

ดูแลรักษาเคร่ืองจักรกล 

Basic knowledge of machinery  applied to forest 

operations, principles of benzene and diesel engines, 

power transmission system, steering and breaking 

system, hydraulic  system, machine maintenance. 

01303361   เคร่ืองจักรกลทางปาไม 3(3-0-6) 

                Forest Machinery 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลที่ใชในงานดานปาไม 

หลักการทาํงานของเคร่ืองยนต อุปกรณตอพวง การออกแบบ

เคร่ืองจักรกล การดูแลรักษาเคร่ืองจักรกล ความปลอดภยัของ

เคร่ืองจักรกล มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Basic knowledge of machinery  applied to forest 

operations. Principles of engines, attachments, 

machine design, machine maintenance, safety of 

machinery. Field trip required. 

 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01303391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมปาไม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Forest Engineering 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

   ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางวิศวกรรมปาไม      3(0-9-5) 

Basic Research Techniques in Forest Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวิศวกรรมปาไม    การกาํหนดปญหา 

การต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวจิัย    การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั การเขียน

รายงานและการเสนอผลงานวิจยั 

 

Basic research techniques in forest engineering. 

Identification of research problems. Formulation of 

research objectives and hypotheses. Research designing. 

Data collection, analysis and interpretation. Application of 

statistics for research. Report writing and presentation. 

01303391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางวิศวกรรมปาไม        3(3-0-6) 

                Research Methods in Forest Engineering          

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางวิศวกรรมปาไม   การ

กําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การต้ังวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การ

เขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั 

        Principles and research methods in forest 

engineering, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data 

analysis and interpretation, application of statistics for 

research, report writing and presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชา

และปรับหนวย

กิต 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา      01303421                        3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย     การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีทางทรัพยากรปาไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Geospatial Analysis in Forest Resources  

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 
   (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()   วิชาเฉพาะเลือก 
  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  
  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01349311 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศในทางปาไม  

(Fundamentals of Geoinformatics) 

    01349312 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศในทางปาไม ภาคปฏบัิติการ  

(Laboratory of Fundamentals of Geoinformatics) 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาเทคนิคขอมลูเชิงพ้ืน และเครื่องมือซอฟตแวรทางทรัพยากรปาไม 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303421  หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร               3(2-3-6) 

   ทางทรัพยากรปาไม      

               Principles of Geographic Information  System  

                in Forest Resources 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303322 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การออกแบบฐานขอมูลเชิงภูมิศาสตร การประมาณคาเชิงพื้นที่ 

แบบจําลองความสูงเชิงเลขและการวิเคราะหพื้นผิว โครงขายเชิงเรขาคณิต 

สถิติเชิงภูมิศาสตร การคํานวณเชิงภูมิศาสตร การเขียนโปรแกรมการ

วิเคราะหเชิงพื้นที่ การประมวลผลเชิงภมูิศาสตรในทางทรัพยากรปาไม 

โครงงานและการนําเสนอ 

Designing geodatabase, spatial interpolation, digital 

elevation model and surface analyses, geometric networks, 

geostatistics, geocomputation, geospatial analysis programming, 

geoprocessing in forest resources, project and presentation. 

01303421  การวิเคราะหเชิงพื้นที่ทาง             3(3-0-6) 

   ทรัพยากรปาไม     

                Geospatial Analysis in Forest Resources 

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01349311 และ 01349312 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การวัดเชิงพื้นที่และสถิติ คลัสเตอรเชิงพื้นที่ เคร่ืองมือ

ซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ เศรษฐมิติเชิงพื้นที่ สถิติเชิงภูมิศาสตร 

อัตสัมพันธเชิงพื้นที่ การเขียนโปรแกรมการวิเคราะหเชิงพื้นที่ การ

ประมวลผลเชิงภูมิศาสตรในทางทรัพยากรปาไม กรณีศึกษา 

Spatial measurement and statistics. Spatial clusters, 

geo-information software tools. Spatial econometrics, 

geostatistics. Spatial autocorrelation. Geospatial analysis 

programming. Geoprocessing in forest resources. Case 

study. 

เปล่ียนชื่อวิชา

และหนวยกิต 

 

 

เปล่ียนวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-2 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา      01303422                        3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย     ภูมิสารสนเทศประยุกตในทางวิศวกรรมปาไม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Applied Geo-Informatics in Forest Engineering 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 
   (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 
  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  
  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01349311 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางปาไม  
 (Fundamentals of Geoinformatics) 

    01349312 พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางปาไม ภาคปฏิบัติการ  
(Laboratory of Fundamentals of  Geoinformatics) 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาเปนเครื่องมือสําหรับงานทําไมและงาน

วางแผนถนนปาไม และใหสอดคลองกับสถานการณการทําไมในปจจุบัน 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303422   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                   3(2-3-6) 

   ประยุกตในทางวิศวกรรมปาไม                       

                Applied Geographic Information System  

                in Forest Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     01303421 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       การประยกุตระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการวิเคราะห    

ภูมิประเทศของแปลงทําไม การวางแผนและกําหนดขนาดของแปลง

ตัดฟนที่เหมาะสม การคัดเลือกตําแหนงของหมอนไม  ระยะชักลาก

ไม ความหนาแนนที่เหมาะสมของถนนปาไม การวางแผน และการ

สรางแบบจําลองโครงขายถนนปาไม 

      Application of GIS in logging area analysis, planning of 

optimum logging area, selection of optimum landing, 

skidding distance, optimum forest road density, forest 

road network, planning, and modeling 

01303422  ภูมิสารสนเทศประยุกตในทาง      3(2-3-6) 

                วิศวกรรมปาไม  

                Applied Geo-Informatics in Forest Engineering  

                  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01349311 และ 01349312 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       การประยกุตระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการวิเคราะห   

ภูมิประเทศของแปลงทําไม การวางแผน กําหนดขนาดของแปลง

ตัดฟนที่เหมาะสม การคัดเลือกตําแหนงของหมอนไม  ความ

หนาแนนของถนนปาไม การวิเคราะหและวางแผนโครงขายถนน

ปาไม 

      Application of GIS in logging area analysis. Planning 

of optimum logging area. Selection of optimum landing. 

Forest road density. Forest road network analysis and 

planning. 

เปล่ียนชื่อวิชา  

 

 

 

เปล่ียนวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา  

8.   อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-2 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01303441                       2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การวางแผนการทําไม    

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Logging Planning 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ..................... 

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...........สาขาวิชา...................... 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01303311 การทําไม   

(Timber Harvesting) 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร และปรับปรุงรายวิชาเพ่ือใหมีเน้ือหาท่ีทันสมยัสอดคลองกับ

สถานการณการทําไมในปจจุบันท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูสิ่งใหม และสามารถนํามาประยุกตใชกับสถานการณจริงได 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303441   การวางแผนการทําไม           3(3-0-6) 

    Logging Planning 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การประมาณปริมาตรไม ระบบการทาํไม การวางแผน

โครงขายถนนปาไม ตนทุนดานคนงานและเคร่ืองจักรกล การ

ประมาณผลผลิตการทําไม การลดผลกระทบจากการทาํไม 

การประยกุตโปรแกรมเชิงเสนในการวางแผนการทําไม 

Tree volume estimation, logging system, 

forest road network planning, cost for labor and 

machines, estimating logging production, reduced 

impact logging, application of linear programming in 

logging plan. 

01303441   การวางแผนการทําไม             2(2-0-4) 

   Logging Planning 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01303311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การประมาณปริมาตรไมและผลผลิตการทําไม วิธกีารและ

ระบบการทําไม ปจจยัที่มีผลตอการวางแผนการทําไม และการ

วางแผน การประมาณคาใชจายของการทําไม การประยุกตการ

วิจัยดําเนินงานในการวางแผนการทําไม กรณีศึกษา 

Estimation of tree volume and logging 

production. Logging methods and systems. Logging 

planning and influencing factors. Logging cost 

estimation. Application of operations research in logging 

planning. Case study. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-2 

195 

 



แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01303443                            2(1-3-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การยศาสตรในทางปาไม    

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Ergonomics in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ................... 

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (   )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...........สาขาวิชา........................ 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303443   การยศาสตรในทางปาไม          3(2-3-6) 

    Ergonomics in Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สุขอนามัยและโภชนาการสําหรับงานปาไม ความหนักเบา

ของงานและการหยุดพกั ความส่ันสะเทือน เสียง ความปลอดภยัใน

งานปาไม วธิีการทาํงานและประสิทธิผลของงาน  กฎหมาย 

แรงงาน 

Health and nutrition in forestry works, workload 

and rest pauses, vibration, noise, safety in forestry work, 

working methods and productivities, labour legislation. 

01303443   การยศาสตรในทางปาไม              2(1-3-4) 

    Ergonomics in Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม  คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01303451                       2(1-3-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การใชคอมพิวเตอรในทางปาไม    

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Computer Applications in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ................ 

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )    หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )    วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............สาขาวิชา..................... 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303451   การใชคอมพวิเตอรในทางปาไม       3(2-3-6) 

    Computer Applications in Forestry  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ขั้นตอนวิธแีกปญหา แผนภูมกิารแกปญหา มโนทัศนของการ

โปรแกรมตัวอยาง หลักในการโปรแกรมดวยคอมพวิเตอร การ

แกปญหาดานตาง ๆ ในทางปาไมดวยไมโครคอมพิวเตอร 

Algorithms, flowcharts, basic programming 

concepts, typical examples in computer programming, 

problem solving with microcomputer in forestry. 

01303451   การใชคอมพวิเตอรในทางปาไม   2(1-3-4) 

    Computer Applications in Forestry  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8.   อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01303499     2(0-6-3) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานวิศวกรรมปาไม 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Engineering Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    () วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303499  โครงงานวิศวกรรมปาไม                  3(0-9-5) 

                Forest Engineering Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมปาไม 

        Project of practical interest in various fields of 

forest engineering. 

01303499  โครงงานวิศวกรรมปาไม              2(0-6-3) 

                Forest Engineering Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01304312                          1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    การจัดการปาไมภาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Field Forest Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01304311 หลักการจดัการปาไม  

(Principles of Forest Management) 
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

   7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304312  การจัดการปาไมภาคสนาม                 2(0-6-3) 

               Field Forest Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01304311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ฝกปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดการปาไม ระบบ

ฐานขอมูลการจัดการปาไม การสํารวจทรัพยากรปาไมโดยวิธีการ

สํารวจระยะไกล การศึกษาการเติบโตและผลผลิตของผลิตผลปาไม 

การสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจทางเศรษฐสังคม และการ

ประเมินทรัพยากรปาไม 

Field practice in forest resource inventory by 

remote sensing, study on growth and yield of forest 

products, forest resource inventory, socio-economic 

survey and evaluation of forest resource. 

01304312  การจัดการปาไมภาคสนาม           1(0-3-2) 

               Field Forest Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01304311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8.   อาจารยผูสอน 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01304331                          3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    ภาพคณิตทางการปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Photogrammetry in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

     (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

     ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหเน้ือหาวิชามีความทันสมัยและผูเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการใชงานภาพถายทางอากาศและการวัดขอสนเทศ

ท่ีปรากฏในภาพทางอากาศเพ่ือการปาไมมากข้ึน 

   7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304331 ภาพคณิตและการแปลภาพถายทางอากาศ 3(2-3-6) 

   Photogrammetry and Pho-Interpretation 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักและวิธีการของภาพถายทางอากาศ ภาพคณิต การ

แปลภาพถายทางอากาศ ประโยชนของภาพถายทางอากาศใน

การทําแผนที่ปาไม การวัดตนไมและหมูไม การคาดคะเนเสนผาน

ศูนยกลาง และปริมาตร การสํารวจทรัพยากรปาไม การควบคุม

การสํารวจทรัพยากรปาไมทางพื้นดินและการจัดการปาไม 

Principles and practice of aerial photogrammetry 

and aerial photo-interpretation. Use of aerial photos in 

compilation of forest maps, in measurement of trees. 

01304331 ภาพคณิตทางการปาไม                      3(2-3-6) 

   Photogrammetry in Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการของภาพถายทางอากาศ และการแปลภาพถาย

ทางอากาศ การใชภาพถายทางอากาศในการทําแผนที่ปาไม การ

วัดตนไมและหมูไม การคาดคะเนเสนผานศูนยกลางเรือนยอด 

และปริมาตร เพื่อสนับสนุนงานการสํารวจทรัพยากรปาไมและ

การจัดการปาไม 

Principles of aerial photogrammetry and aerial 

photo-interpretation. Use of aerial photos in 

compilation of forest maps, in measurement of trees, 

in estimation of crown diameter and tree volume to 

support forest inventory tasks and forest management. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา     01304351                          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Forest Resource Inventory 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (     )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (     )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (     )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01422111  หลักสถิติ  

(Principles of Statistic) 
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงช่ือและคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับหลักสตูรท่ีปรับปรงุ 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304351 การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ         3(3-0-6) 

   Natural Resource Inventory 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01422111 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความหมาย วัตถุประสงคและขั้นตอนของการสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสถิติและเทคนิคการสุมตัวอยาง การ

ประยุกตเทคนิคการสุมตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

เทคโนโลยีในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การวัดและประเมิน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

Definition, objectives and procedure of natural 

resource inventory. Principles of statistics and sampling 

techniques, application of sampling techniques to 

natural resource inventory. Technologies in natural 

resource inventory. Natural resource measurement and 

assessment. 

01304351 การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไม      3(3-0-6) 

   Forest Resource Inventory 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01422111 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความหมาย วัตถุประสงคและขั้นตอนของการสํารวจ

ทรัพยากรปาไม หลักสถิติและเทคนิคการสุมตัวอยาง การ

ประยุกตเทคนิคการสุมตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไม 

เทคโนโลยีในการสํารวจทรัพยากรปาไม การวัดและประเมิน

ทรัพยากรปาไม 

Definition, objective and procedure of  forest 

resource inventory. Principles of statistics and sampling 

techniques. Application of sampling techniques to 

forest  resource inventory. Technology in forest 

resource inventory. Forest resource measurement and 

assessment. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-2 

201 

 



แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01304352                          1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมภาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Field Forest Resource Inventory 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01304351  การสํารวจแจงนับทรพัยากรปาไม  

 (Forest Resource Inventory) 
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงช่ือ ปรับลดหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของ

หลักสตูร  
   

 7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304352  การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติภาคสนาม   2(0-6-3) 

               Field Natural Resource Inventory 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01304351 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ฝกปฏิบัติภาคสนามวิชาการสํารวจแจงนับทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

Field practices in 01304351 natural resource 

inventory. 

01304352  การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมภาคสนาม 1(0-3-2) 

               Field Forest Resource Inventory 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01304351 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ฝกปฏิบัติภาคสนาม วิชา 01304351 การสํารวจแจงนับ

ทรัพยากรปาไม 

Field practices in 01304351 Forest Resource 

Inventory 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

ลดหนวยกิต 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

 

 

 

 

วช.มก. 1-2 

202 

 



แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา     01304353                          2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    การสํารวจทรัพยากรปาไมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Forest Resource Inventory for Specific Purpose 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ( )    วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหเหมาะสมกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร 

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304353 การสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อ            3(3-0-6) 

  วัตถุประสงคเฉพาะดาน         
              Forest Resource Inventory for Specific Purpose 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01422111 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

นิยาม ขอบเขต และความสําคัญของการสํารวจแจงนับ

ทรัพยากรปาไมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน วธิีทางสถิติที่เกี่ยวของ 

การกําหนดหนวยตัวอยางและวธิีสุมตัวอยางในการสํารวจแจงนับ

ทรัพยากรปาไม วธิีการสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมในสวนปา การ

สํารวจแจงนับของปา และตนไมนอกเขตปา  การสํารวจแจงนับ

ทรัพยากรปาไมแบบตอเนื่อง  

Definition, scope and importance of forest 

resource inventory for specific purposes. Relevant 

statistical methods. Sampling unit determination and 

sampling methods for forest resource inventory. 

Inventory methods in forest plantations.  Inventory for 

non-timber products and trees outside forest areas. 

Continuous forest resource inventory. 

01304353 การสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อ            2(2-0-4) 

  วัตถุประสงคเฉพาะ        
              Forest Resource Inventory for Specific Purpose 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไม เพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ หลักสถิติที่จาํเปน วธิีสุมตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปา

ไม การสํารวจทรัพยากรปาไมในสวนปา การสํารวจของปา การ

สํารวจเพื่อศึกษาการเติบโตของหมูไม การสํารวจทรัพยากรปาไม

แบบตอเนื่องและการสํารวจทรัพยากรตนไมนอกเขตปา 

 

Scope of forest resource inventory for specific purpose. 

Necessary statistics and sampling methods for forest 

resource inventory. Forest resource inventory in 

plantation, inventory methods for estimating non-timber 

products and stand growth, continuous forest resource 

inventory and inventory methods for tree resources 

outside forest. 

เปล่ียนชื่อวิชา

และลดหนวยกิต 

 

ยกเลิกวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-2 

203 

 



แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01304391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการปาไม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Forest Management 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้  
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 25606 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางการจัดการปาไม      3(0-9-5) 

Basic Research Techniques in Forest Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน       ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน     ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการปาไม  การกําหนดปญหา 

การต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวจิัย    การเก็บรวบรวมขอมูล   

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั การเขียน

รายงานและการเสนอผลงานวิจยั 

 

Basic research techniques in forest management. 

Identification of research problems. Formulation of research 

objectives and hypotheses. Research designing. Data 

collection, analysis and interpretation. Application of 

statistics for research. Report writing and presentation. 

01304391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางการจัดการปาไม     3(3-0-6) 

                Research Methods in Forest Management          

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางการจัดการปาไม    

การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจยั การต้ังวัตถุประสงค

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม 

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั 

การเขียนรายงานและการเสนอผลการวจิัย 

        Principles and research methods in forest 

management, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, 

data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and 

presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชา

และปรับหนวย

กิต 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-2 

204 

 



แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01304431                         3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    เทคนิคการทําแผนท่ีปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Forest Mapping Techniques 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนดานการแผนท่ี และเทคนิคการประยุกต

การแผนท่ีในงานดานการปาไม 

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304433  การทําแผนทีก่ารใชที่ดิน                 3(2-3-6) 

    Land Use Cartography 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การทําแผนที่เบื้องตน หลักการทําแผนที่ในระบบดิจิทัล 

ขอมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แผนที่การใชที่ดิน 

และการใชประโยชน 

Introduction to cartography. Principles of digital 

mapping. Map data in geographic information system. 

Land use mapping and utilization. 

01304431  เทคนิคการทําแผนที่ปาไม               3(2-3-6) 

    Forest Mapping Techniques 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการแผนที ่การทําแผนที่ดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร 

กระบวนการทําแผนทีป่าไมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิค

การผลิตและใหบริการแผนที่ในทางการปาไม  

Principles of cartography. Methods of preparing 

digital maps in a computer system. Processes of 

forest mapping in the era of information technology. 

Techniques of thematic map production and map 

services in fields of forestry.  

เปล่ียนชื่อและ

รหัสวิชา 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา    01304461                        2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย   การประชาสมัพันธดานการปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Public Relations in Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับลดหนวยกิตและปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยเหมาะสมตอการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและการสงเสริม

ปาไม และใหนิสติสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการทํางานในอนาคตไดอยางเหมาะสม  

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304461 การประชาสัมพันธดานทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-9) 

              Public Relations in Natural Resources 

Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการและวธิีการในการประชาสัมพันธ เพื่อใหชุมชน

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

 

Principles and methods in public relations to 

enhance awareness of the public regarding natural 

resources management. 

01304461 การประชาสัมพันธดานการปาไม     2(2-0-4) 

              Public Relations in Forestry 

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการพื้นฐานดานการประชาสัมพันธ กระบวนการ

ประชาสัมพันธ ส่ือและเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธที่

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันดานการปาไม กรณีศึกษา 

Principle of public relations. Public relations 

process. Suitable media and tools in current 

situation for public relations in forestry. Case study. 

เปล่ียนชื่อและ

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01304499     2(0-6-3) 

   ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานการจดัการปาไม 

   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Management Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

      (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

      ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับลดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสตูร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01304499  โครงงานการจัดการปาไม                  3(0-9-5) 

                Forest Management Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของการจัดการปาไม 

        Project of practical interest in various fields of 

forest management. 

01304499  โครงงานการจัดการปาไม                    2(0-6-3) 

                Forest Management Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01306211                         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักวนวัฒน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ      Principles of Silviculture 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับเน้ือหารายวิชาสวนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของการหลักวนวัฒน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับผูเรียนในการ

เรียนรายวิชาตอเน่ืองในระดับท่ีสูงข้ึน  

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306211  หลักเทคโนโลยวีนวัฒน                       3(3-0-6) 

               Principles of Silviculture Technology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

          นิยามและศัพทวิทยา ส่ิงแวดลอมของปาและตนไม การ

จําแนกปาในดานวนวัฒน การเติบโตและผลผลิตของปาและตนไม 

ระบบวนวัฒน และการประยุกตเทคโนโลยีวนวัฒน 

 

 Definition and terminology, environment of 

forests and trees, classification of forests in silviculture, 

growth and productivity of forests and trees, silvicultural 

systems and application of silviculture technology. 

01306211  หลักวนวัฒน                                3(3-0-6) 

               Principles of Silviculture 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

นิยามและศัพทวิทยา การจําแนกปาในดานวนวัฒน การ

เติบโตและผลผลิต การวัดและประเมิน ส่ิงแวดลอมของปาและ

ตนไม ผลกระทบของส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลง การนําหลัก

วนวัฒนไปประยกุต 

Definition and terminology. Classification of 

forests in silviculture, growth and yield. Measurement 

and evaluation. Environment of forests and trees and 

impact of environmental changes. Application of 

principles of silviculture. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในมคอ.2 หมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในมคอ.2 หมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา   01306212                    3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การปลูกปา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Forestation 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()   วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )   วิชาเฉพาะเลือก 

(    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี  

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมีความสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการในปจจุบัน โดยเพ่ิมเติมพ้ืนฐานการ

ปฏิบัติทางวนวัฒนเพ่ือการเจริญทดแทนและการเติบโต และการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาทีป่รับปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306212   การปลูกปาและอารักขาปาไม             3(3-0-6) 

   Forestation and Forest Protection 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 01306211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 นิยามและหลักการปลูกปาทั้งปาปลูกและปาธรรมชาติ 

แหลงพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุไมปา การจัดการเมล็ดไม การ

ผลิตกลาไม การเตรียมพื้นที ่วธิีการปลูก การปฏิบัติการทางวนวัฒน 

และการอารักขาปาไม การวัดการเติบโต การประเมินผลประโยชน

จากการปลูกปา การวางแผนและบริหารสวนปา 

             Definition and principle of forestation, both 

man-made and natural forests. Forest tree genetic 

resources and improvement, seed management, seedling 

production, site preparation, planting methods, 

silvicultural practices, and forest protection. Growth 

measurement, benefit evaluation of forestation, planning 

and administration of forest plantation. 

01306212   การปลูกปา                        3(3-0-6) 

   Forestation 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 นิยามและหลักการปลูกปา แหลงพันธุกรรมและการ

ปรับปรุงพันธุไมปา การจัดการเมล็ดไมและการผลิตกลาไม 

เทคโนโลยีทางวนวัฒนเพื่อการเจริญทดแทนและการเติบโตของหมู

ไม การปลูกสรางสวนปา การอารักขาปาไม การประเมินการเติบโต

และผลผลิตของการปลูกปา และจัดการสวนปาอยางยั่งยืน 

 Definition and principle of forestation. Forest 

tree genetic resources and improvement. Seed 

management and seedling production. Silvicultural 

technology for natural regeneration and stand growth. 

Forest plantation establishment and forest protection. 

Evaluation of growth and yield of forestation and 

sustainable plantation management. 

เปล่ียนชื่อวิชา 

 

ยกเลิกวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8.  อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในมคอ.2 หมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในมคอ.2 หมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา 01306311     1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย เทคโนโลยีวนวัฒนภาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ            Field Silviculture Technology 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

(    )   วิชาเฉพาะเลือก 

(    )  หมวดวิชาเลือกเสรี 

(    )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน       01306212   การปลูกปา (Forestation) 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306311     เทคโนโลยีวนวัฒนภาคสนาม            2 

      Field Silviculture Technology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     01306212 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และการเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยทางวนวัฒน ต้ังแตการเกิด การเติบโต องคประกอบ 

คุณภาพ และสุขภาพของหมูไม 

     Field practice and data collection for 

silvicultural research including stand 

establishment, growth, composition, quality and 

health. 

01306311  เทคโนโลยีวนวัฒนภาคสนาม        1(0-3-2)                              

   Field Silviculture Technology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     01306212 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01306391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางวนวัฒน 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Silviculture 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )  วิ ชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01301391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางวนวัฒน    3(0-9-5) 

Basic Research Techniques in Silviculture 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนวัฒน การกําหนดปญหา การ

ต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวิจยั    การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั การ

เขียนรายงานและการเสนอผลงานวจิัย 

 

Basic research techniques in Silviculture. 

Identification of research problems. Formulation of 

research objectives and hypotheses. Research designing. 

Data collection, analysis and interpretation. Application 

of statistics for research. Report writing and 

presentation. 

01301391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางวนวัฒน       3(3-0-6) 

                Research Methods in Silviculture 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางวนวัฒน การกาํหนด

ปญหา การวางรูปการวิจัย การต้ังวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม 

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั 

การเขียนรายงานและการเสนอผลการวจิัย 

        Principles and research methods in 

silviculture, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, 

data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and 

presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

ปรับหนวยกิต 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา   01306411                   2(2-0-4) 

ชื่อวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีวนวัฒนเพ่ือการปลูกปา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Silviculture Technology for Reforestation 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ( )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

(   )   วิชาเฉพาะบังคับ 

()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสตูร  

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306411  เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อการปลูกปา       3(3-0-6) 

               Silviculture Technology for Reforestation 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักและแนวคิดการปลูกและฟนฟูปา การประยุกตองค

ความรูดานนิเวศวิทยาและวนวัฒนวิทยาเพื่อการปลูกและฟนฟู 

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการปลูกและการฟนฟูปา การ

คัดเลือกพันธุกรรม การผลิตกลาไมคุณภาพ การคัดเลือกพื้นที่

ปลูก การปลูก ดูแล และจัดการตามวัตถุประสงค ตลอดจนการ

ประเมินความสําเร็จของการปลูกปา และการรับรองสวนปา  

Principles and concepts of forestation and 

rehabilitation;  Application of forest ecology and 

silviculture for forestation and rehabilitation, genetic 

selection, quality seedling production,  site selection, 

planting, tending and management for specific 

objective, and forestation evaluation and certification. 

01306411  เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อการปลูกปา       2(2-0-4) 

               Silviculture Technology for Reforestation 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการทางดานวนวัฒนวิทยา เทคโนโลยีวนวัฒน ความรู

พื้นฐานทางนิเวศวิทยาปาไม หลักคิดในการฟนฟูระบบนิเวศปาไม

ชนิดตางๆ ในประเทศไทย การปลูกปาในแตละรูปแบบ 

เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อการจัดการและฟนฟู การพัฒนาของหมูไม 

และการประเมินสภาพของหมูไมปาปลูกดวยการวัดการเติบโต

และผลผลิต 

        Principles of silviculture. Silvicultural technology. 

Basic knowledge of forest ecology. Concept of forest 

restoration in various forest types. Models of 

reforestation. Silvicultural technology for forest 

management and restoration. Forest stand 

development and reforestation stand evaluate with 

growth and production measurements. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  
 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)        
    รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.   รหัสวิชา   01306422                   2(2-0-4) 

ชื่อวิชาภาษาไทย  การปรับปรุงพันธุไมปา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Forest Tree Improvement 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้ 
  (     )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ( )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

(    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (     )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (     )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสตูร  

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306422  การปรับปรุงพันธุไมปา                     3(3-0-6) 

               Forest Tree Improvement 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ประวัติ นยิาม หลัก และแนวคิดในการปรับปรุงพันธุไม

ปา กระบวนการปรับปรุงพันธุไมปา การจัดการแหลงเมล็ดไม

คุณภาพ และการผลิตกลาไมที่ปรับปรุงพันธุแลว มีการดูงาน

นอกสถานที ่

History, definition, principles and concepts in 

forest tree improvement. Process of forest tree 

improvement, management of classified seed 

sources and production of genetically improved 

materials. Field trip required. 

01306422  การปรับปรุงพันธุไมปา                     2(2-0-4) 

               Forest Tree Improvement 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลัก และแนวคิดในการปรับปรุงพันธุไมปา กระบวนการ

ปรับปรุงพันธุไมปา การจัดการ และการผลิตกลาไมที่ปรับปรุงพันธุ

แลว มีการดูงานนอกสถานที ่

         

Principles and concepts in forest tree 

improvement. Processes and activities in forest tree 

improvement, management and production of genetically 

improved materials. Field trip required. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)        

    รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.   รหัสวิชา   01306431                   2(2-0-4) 

ชื่อวิชาภาษาไทย  ไฟปาและการควบคมุ 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Forest Fire and Control 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้ 
  (     )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ( )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

(    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (     )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (     )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร  

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306431  ไฟปาและการควบคุม                     3(3-0-6) 

               Forest Fire and Control 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความสําคัญและนยิามของไฟปา  ชนิดของไฟปา  การเผา

ไหมของเชื้อเพลิงในปา  พฤติกรรมไฟปา  ส่ิงแวดลอมของไฟ  การ

จัดอัตราอันตรายของไฟ  ผลของไฟตอส่ิงแวดลอม  การปองกัน  

การเตรียมการ และการดับไฟปา  การใชไฟในการจัดการพื้นทีป่า

และสวนปา  การควบคุมไฟปาในประเทศไทย 

Importance and definition of forest fire. Types of 

forest fire.  Combustion fuels in forest.  Forest fire 

behavior.  Fire environment. Fire danger rating.  Fire 

effects on environment. Prevention, pre-suppression 

and suppression of forest fire.  Uses of fire in 

management of forest land and plantation.  Forest fire 

control in Thailand. 

01306431  ไฟปาและการควบคุม               2(2-0-4) 

               Forest Fire and Control 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8. อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)        

    รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.   รหัสวิชา   01306442                   2(2-0-4) 

ชื่อวิชาภาษาไทย  สารอาหารไมปา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Forest Tree Nutrition 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้ 
  (     )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ( )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

(    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (     )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (     )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางปาไมอยางสังเขป 

        (Abridged Geology and Soil Science in Forestry)  
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสตูร และใหสอดคลองกับสถานการณใน

ปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306442  สารอาหารไมปา                     3(3-0-6) 

               Forest Tree Nutrition 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01015261 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลัก แหลงที่มา หนาที่ ปฏิกิริยา การเปล่ียนแปลง และ

การหมุนเวยีนของสารอาหารไมปา   การวินิจฉัย และการ

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินปาไม การวจิัยและพัฒนา

ดานธาตุอาหารพืชปา  

Principles, source, function, reaction, change 

and cycling of forest tree nutrition. Diagnosis and 

improvement of forest soil fertility. Research and 

development of forest tree nutrition. 

01306422  สารอาหารไมปา                        2(2-0-4) 

               Forest Tree Nutrition 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01306341 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลัก แหลงที่มา หนาที่ ปฏิกิริยา การเปล่ียนแปลง 

และการหมุนเวียนของสารอาหารไมปา   การวินิจฉยั และ

การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินปาไม  

 

Principles, source, function, reaction, change 

and cycling of forest tree nutrition. Diagnosis and 

improvement of forest soil fertility.  

ลดหนวยกิต 

 

เปล่ียนแปลงวิชาที่

ตองเรียนมากอน 

ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)        

    รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.   รหัสวิชา   01306461                   3(2-3-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย  วนวัฒนเขตเมือง 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Urban Silviculture 

2.  รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้ 
  (     )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ( )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

(    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (     )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (     )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงหนวยกิตโดยเพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติการ และคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสตูร  

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306461    วนวัฒนเขตเมือง                        3(3-0-6) 

                Urban Silviculture 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เมืองและส่ิงแวดลอมในเมือง ความสําคัญของวนวัฒน

เขตเมือง บทบาทและหนาที่ของตนไมในเขตเมือง การเลือก

ชนิดไมสําหรับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เทคนิคการปลูกและการ

บํารุงรักษาตนไม เทคนิคการขุดลอมไม การวิจยั การพัฒนา

และการวางแผนดานวนวัฒนเขตเมือง มีการศึกษานอกสถานที ่

 

        Urban and its environment. Importance of 

urban silviculture. Roles and functions of trees in 

urban area. Tree species selection for increasing 

urban greening. Tree planting and tending 

techniques. Tree balling techniques. Research, 

development and planning for urban silviculture. 

Field trip required. 

01306461   วนวัฒนเขตเมือง                        3(2-3-6) 

                 Urban Silviculture 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เมืองและส่ิงแวดลอมในเมือง ความสําคัญของวนวัฒน

เขตเมือง บทบาทและหนาที่ของตนไมในเขตเมือง การเลือก

ชนิดไมสําหรับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เทคนิคการปลูกและการ

บํารุงรักษาตนไม เทคนิคการขุดลอมไม การประยกุตใช

เทคโนโลยี การวิจยั การพัฒนาและการวางแผนดานวนวัฒน

เขตเมือง มีการศึกษานอกสถานที ่

        Urban and its environment. Importance of 

urban silviculture. Roles and functions of trees in 

urban area. Tree species selection for increasing 

urban greening. Tree planting and tending 

techniques. Tree balling techniques. Technology, 

research, development and planning for urban 

silviculture. Field trip required. 

ปรับหนวยกิตและ

เพิ่มชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)        

    รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01306499     2(0-6-3) 

   ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานวนวัฒน 

   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Silviculture Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )   วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสตูร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01306499  โครงงานวนวัฒน                        3(0-9-5) 

                Silviculture Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของวนวัฒน 

        Project of practical interest in various fields of 

silviculture. 

01306499  โครงงานวนวัฒน                        2(0-6-3) 

                Silviculture Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01307311                          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    วนศาสตรชุมชนเบ้ืองตน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Introduction to Social Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

 ()   วิชาเฉพาะบังคับ 

 (    )    วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาองคความรูและศกัยภาพนิสติทางดานทรัพยากรปาไมและชุมชน 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01307311  วนศาสตรชุมชนเบื้องตน                    3(3-0-6) 

    Introduction to Social Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักและแนวคิดทางวนศาสตรชุมชน แนวคิดการจัดการ

ทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม การสงเสริมปาไม เทคโนโลยีทาง

ปาไม เคร่ืองมือและเทคนิคในการพัฒนาปาชุมชน การพัฒนา

องคกรและเครือขายการจัดการทรัพยากรปาไม การติดตามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนาปาไมชุมชน 

 

Principles and concepts of social forestry. Concept 

of participatory forest resource management. Forest 

extension. Forest technologies, tools and techniques in 

social forestry development. Organization and 

networking development in forest resource 

management. Monitoring and evaluation of social 

forestry development project. 

01307311  วนศาสตรชุมชนเบื้องตน                    3(3-0-6) 

    Introduction to Social Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักและแนวคิดทางวนศาสตรชุมชน การศึกษาและ

วิเคราะหชุมชน การประเมินการใชประโยชนและทรัพยากรปาไม 

การพัฒนาองคกรและเครือขายในการจดัการทรัพยากรปาไม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวนศาสตรชุมชน การวางแผนการ

จัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม งานวนศาสตรชุมชนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

Principles and concepts of social forestry. 

Community study and analysis. Utilization and forest 

resource assessment. Organization and networking 

development in forest resource management. 

Technology and innovation in social forestry. 

Participatory planning in forest resource management. 

Social forestry in Asia-pacific. 

 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา     01307312                          1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย    วนศาสตรชุมชนภาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Field Social Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะใน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

     ()   วิชาเฉพาะบังคับ 

     (    )    วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01307311  วนศาสตรชุมชนเบ้ืองตน  

 (Introduction to Social Forestry) 
4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา        วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

  7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01307312  วนศาสตรชุมชนภาคสนาม                2 

     Field Social Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01307311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 307311 วนศาสตรชุมชน

เบื้องตน 

Field practices in 01307311 introduction to social 

forestry. 

01307312  วนศาสตรชุมชนภาคสนาม              1(0-3-2) 

    Field Social Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01307311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

8.  อาจารยผูสอน 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01307391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางวนศาสตรชุมชน 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Social Forestry 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
  (    )    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )    หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )    วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01307391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางวนศาสตรชุมชน     3(0-9-5) 

Basic Research Techniques in Social Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนศาสตรชมุชน การกาํหนดปญหา 

การต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวจิัย    การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจยั การ

เขียนรายงานและการเสนอผลงานวจิัย 

 

Basic research techniques in Social Forestry. 

Identification of research problems. Formulation of 

research objectives and hypotheses. Research designing. 

Data collection, analysis and interpretation. Application 

of statistics for research. Report writing and presentation. 

01307391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางวนศาสตรชุมชน   3(3-0-6) 

                Research Methods in Social Forestry 

วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางวนศาสตรชุมชน การ

กําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การต้ังวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การ

เขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั 

        Principles and research methods in social 

forestry, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, 

data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and 

presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

ปรับหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01307499     2(0-6-3) 

   ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานวนศาสตรชุมชน 

   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Social Forestry Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01307499  โครงงานวนศาสตรชุมชน                   3(0-9-5) 

                Social Forestry Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของวนศาสตรชุมชน 

        Project of practical interest in various fields of 

Social Forestry. 

01307499  โครงงานวนศาสตรชุมชน            2(0-6-3) 

                Social Forestry Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01308312                        1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาตภิาคสนาม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Field Parks, Recreation and Nature Tourism 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ

(Parks, Recreation and Nature Tourism)  

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับเปลีย่นเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณท่ีเก่ียวของกับอุทยาน นันทนาการ และการ

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  
รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่

เปลีย่นแปลง 

01308312   อุทยาน นันทนาการ และการ                      2 
                ทองเที่ยวทางธรรมชาติภาคสนาม 
                (Field Parks, Recreation and  Nature Tourism) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน       01308311  
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน     ไมม ี
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)   
         การฝกปฏิบัติวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ การฝกปฏิบัติ
จัดการพื้นที่และผูใชประโยชนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ การฝก
ปฏิบัติจัดกจิกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ การฝกปฏิบัติติดตาม 
ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการอุทยาน นันทนาการ และการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ การศึกษา ดูงานการจัดการอุทยานและพื้นที่
นันทนาการ 
      Field practices in planning for parks and recreation areas. 
Field practices for site and  user management. Field practices 
in conducting nature tourism activities. Field practices in 
monitoring and evaluation of park, recreation, and tourism 
management. Study tours for park and recreation area 
management.      

01308312   อุทยาน นันทนาการ และการ              1(0-3-2) 
                 ทองเที่ยวทางธรรมชาติภาคสนาม 
                 (Field Parks, Recreation and Nature Tourism) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน       01308311  
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน     ไมม ี
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)   
       การฝกปฏบิัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อปองกันรักษา
ทรัพยากรในอุทยาน การฝกวิเคราะหทรัพยากรนันทนาการและ
ผูใชประโยชน การฝกปฏิบัติดานการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ
และการส่ือความหมาย การฝกปฏิบัติวิเคราะหผลกระทบจาก
กิจกรรมนันทนาการและการทองเที่ยว การศึกษาดูงานดานการ
จัดการอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
       Field practices in SMART patrol for park resource 
protection. Field practices in recreation resource and 
user analyses. Field practices in physical development 
and interpretive planning. Field practices in recreation 
and tourism impact analysis. Study tours in park, 
recreation and nature tourism management.   

ลดหนวยกิต 
 
 
 
 
ปรับปรุงคํา 
อธิบายราย 
วิชา 
 

8.  อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3  
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01308391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Parks, Recreation  and Tourism 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

   ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 
รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01308391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ   3(0-9-5) 
และการทองเที่ยว  
Basic Research Techniques in Parks, Recreation  
and Tourism 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ  และการ
ทองเที่ยวการกําหนดปญหา การต้ังวัตถปุระสงค การออกแบบ
งานวิจัย    การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล 
การใชสถิติสําหรับการวิจยั การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัย 

Basic research techniques in Parks, Recreation  and 
Tourism. Identification of research problems. Formulation 
of research objectives and hypotheses. Research 
designing. Data collection, analysis and interpretation. 
Application of statistics for research. Report writing and 
presentation. 

01308391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางอุทยาน นันทนาการ   3(3-0-6) 
 และการทองเที่ยว  

                Research Methods in Parks, Recreation and  
 Tourism 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางอุทยาน นันทนาการ  และ
การทองเที่ยว การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจยั การต้ัง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
แบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับ
การวิจยั การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั 
        Principles and research methods in parks, 
recreation  and tourism, identification of research 
problems, formulation of research objectives and 
hypotheses, collection of data, construction of 
questionnaire, data analysis and interpretation, 
application of statistics for research, report writing and 
presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชา
และปรับหนวย
กิต 
 
 
 
ปรับปรุงคํา 
อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01308432                        2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย โปรแกรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการนําเท่ียวทางธรรมชาต ิ

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Ecotourism Programming and Nature Guide 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  

  (Parks, Recreation and Nature Tourism)  

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาใหกระชับ ทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณการทองเท่ียงเชิงนิเวศในปจจุบัน 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01308432   โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                  3(2-3-6) 

                และการนําเที่ยวทางธรรมชาติ 

                (Ecotourism Programming and Nature Guide) 

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน  01308311  

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)   

         หลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบของการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักและ

เทคนิคการนําเที่ยวทางธรรมชาติ การประเมินผลโปรแกรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศและการนําเที่ยวทางธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที ่

Principles of ecotourism. Components of ecotourism 

management.  Ecotourism program development. Principles 

and techniques for nature guiding. Evaluation of ecotourism 

and nature guide programs. Field trip required. 

01308432   โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ      2(2-0-4) 

                และการนําเที่ยวทางธรรมชาติ 

                (Ecotourism Programming and Nature  

                Guide) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน  01308311  

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)   

       ไมเปล่ียนแปลง   

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3  
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

2. รหัสวิชา 01308433                                      2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการอุทยานและพ้ืนท่ีนันทนาการ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Management for Parks and Recreation Areas 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

  ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร  

   (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )    หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )    วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     01308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  

  (Parks, Recreation and Nature Tourism)  

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับลดหนวยกิตและเน้ือหารายวิชาใหกระชับ ทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณท่ีเก่ียวของกับอุทยานและ

พ้ืนท่ีนันทนาการในปจจุบัน 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01308433   การจัดการอุทยานและพืน้ที่นันทนาการ      3(3-0-6) 

                (Management for Parks and Recreation Area) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      01308311  

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)   

หลักพื้นฐานในการจัดการอุทยานและพืน้ที่นันทนาการ 

แนวทางและกลยุทธในการบริหารจัดการอุทยานและพื้นที่

นันทนาการ การติดตามและการประเมนิผลการบริหารจัดการ

อุทยานและพื้นที่นันทนาการ มกีารศึกษานอกสถานที ่

 

Basic principles in park and recreation area 

management. Guidelines and strategies for park and 

recreation areas management. Monitoring and evaluation 

for park and recreation area management. Field trip 

required. 

01308432   การจัดการอุทยานและพืน้ที่นันทนาการ    2(2-0-4) 

                (Management for Parks and Recreation Area) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      01308311  

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)   

หลักพื้นฐานในการจัดการอุทยานและพืน้ที่นันทนาการ 

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการอุทยาน แนวทาง

และกลยุทธในการจัดการอุทยานและพืน้ที่นันทนาการ การติดตาม

และการประเมินผลการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ มี

การศึกษานอกสถานที ่

Basic principles in park and recreation area 

management. Laws and policies related to park 

management. Guidelines and strategies for park and 

recreation areas management. Monitoring and 

evaluation for park and recreation area management. 

Field trip required. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

8.  อาจารยผูสอน  
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)          
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3  
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01308499                  2(0-6-3) 

   ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 

   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Parks, Recreation and Tourism Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()    หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    () วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01308499     โครงงานอุทยาน นันทนาการ             3(0-9-5) 

และการทองเที่ยว 

                   Parks, Recreation and Tourism Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของอุทยาน นันทนาการ 

และการทองเที่ยว 

        Project of practical interest in various fields of 

Parks, Recreation and Tourism. 

01308499   โครงงานอุทยาน นันทนาการ         2(0-6-3) 

 และการทองเที่ยว 

                Parks, Recreation and Tourism Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01314322                         1(0-3-2) 

ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการสตัวปาและทุงหญาภาคสนาม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Field Wildlife and Range Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

  () วิชาเฉพาะบังคับ 

  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01314321  นิเวศวิทยาและการจดัการสตัวปา  

(Wildlife Ecology and Management) 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01314322  การจัดการสัตวปาและทุงหญาภาคสนาม        2 
     Field Wildlife and Range Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01314321 
วิชาที่ตองเรียนพรอม      ไมม ี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
        การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01314321 นิเวศวิทยาและ
การจัดการสัตวปา 
        Field practices in 01314321 wildlife ecology and 
management. 

01314322  การจัดการสัตวปาและทุงหญาภาคสนาม 1(0-3-2) 
    Field Wildlife and Range Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01314321 
วิชาที่ตองเรียนพรอม      ไมม ี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
           ไมเปล่ียนแปลง 
 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

  รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01314391     3(3-0-6) 

ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการสตัวปาและทุงหญา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Wildlife and Range Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
  (   )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

      ()  วิชาเฉพาะบังคับ 
      (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
  (    )  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  (    )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01314391  เทคนิควิจยัพื้นฐานทางการจัดการสัตวปา    3(0-9-5) 

และทุงหญา 

Basic Research Techniques in Wildlife and 

Range Management  

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา 

การกําหนดปญหา การต้ังวัตถุประสงค การออกแบบงานวิจยั    

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ

สําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

Basic research techniques in wildlife and range 

management. Identification of research problems. 

Formulation of research objectives and hypotheses. 

Research designing. Data collection, analysis and 

interpretation. Application of statistics for research. 

Report writing and presentation. 

01314391  ระเบยีบวธิีวจิัยทางทางการจัดการสัตวปา  3(3-0-6) 

 และทุงหญา  
                Research Methods in Wildlife and Range 

 Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        หลักและระเบยีบวธิีการวิจยัทางการจัดการสัตวปาและทุง

หญา การกาํหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การต้ังวัตถปุระสงค

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียน

รายงานและการเสนอผลการวิจัย 

        Principles and research methods in wildlife and 

range management, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data 

analysis and interpretation, application of statistics for 

research, report writing and presentation. 

เปล่ียนชื่อวิชา

และปรับหนวย

กิต 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01314423                         2(2-0-4) 

ชื่อวิชาภาษาไทย นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปาเขตรอน 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Tropical Wildlife Ecology and Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

        (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

        ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01314321  นิเวศวิทยาและการจดัการสตัวปา  

(Wildlife Ecology and Management) 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลกัสูตร 

7.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01314423  นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปาเขตรอน  3(3-0-6) 

               Tropical Wildlife Ecology and Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01314321 

วิชาที่ตองเรียนพรอม      ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ปจจัยแวดลอมของถิ่นที่อยูของสัตวปาเขตรอนในระบบนิเวศ

บนบก  ประเภทสัตวปา และการปรับตัวเขายึดครองปาและถิ่นที่อยู

แบบอื่น  การปรับตัวตามฤดูกาล  พื้นฐานที่จําเปนตอการอยูรอดและ

ปจจัยทีก่อใหเกิดการตาย  แนวทางการอนุรักษและการจัดการถิ่นที่อยู

อาศัยและประชากรสัตวปาในเขตรอน  มีการศึกษานอกสถานที ่

Environmental factors of habitat of tropical wildlife 

in terrestrial ecosystem.  Types of wildlife and adaptation 

to occupy forest and other habitat types.  Seasonal 

adaptation.  Basic needs for survival and decimating factors.  

Guidelines for conservation and management of wildlife 

habitat and population in the tropics.  Field trip required. 

01314423  นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปาเขตรอน  2(2-0-4) 

               Tropical Wildlife Ecology and Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    01314321 

วิชาที่ตองเรียนพรอม      ไมม ี

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ลักษณะของสัตวปาในเขตรอนทั้งในดานนิเวศวิทยา 

ชีววิทยา วิวัฒนาการ การปรับตัว ปจจยัทางดานส่ิงแวดลอม

โดยเฉพาะถิ่นอาศัยทางบก ปญหาและแนวทางการจัดการ  มี

การศึกษานอกสถานที ่

 

Characteristics of tropical wildlife in terms of 

ecology, biology, evolution and adaptation. 

Environmental factors of wildlife habitats in tropical 

zone especially on the terrestrial habitats.  Problems 

and solutions. Field trips required. 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

ปรับปรุงคํา 

อธิบายรายวิชา 

8.    อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1.  รหัสวิชา  01314451       2(2-0-4) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย การใชประโยชนทุงหญา 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Range Utilization 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน      ไมม ี
4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

            ปรับลดหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง ส่ิงที่

เปล่ียนแปลง 

01314451  การใชประโยชนทุงหญา                     3(3-0-6) 

                Range Utilization 

วิชาที่ตองเรียนมากอน      ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วิวัฒนาการของการใชประโยชนทุงหญา  ผลผลิตของพืชทุง

หญา  ความหลากหลายของพืชอาหารสัตว  สารอาหารในทุงหญา  

การใชประโยชนทุงหญาเพื่อการพักผอนหยอนใจ การอนุรักษส่ิงมีชีวิต

และสภาวะแวดลอมของทุงหญา  การวางแผนและการสํารวจการใช

ประโยชนทุงหญาที่เหมาะสม  มีการศึกษานอกสถานที ่

Evolution of Range Utilization.  Productivity of 

range plants.  Diversity of forages. Nutrients in rangeland.  

Range Utilization for recreation. Conservation of living 

animal and environment of range. Planning and survey of 

appropriate utilization of range. Field trip required. 

01314451  การใชประโยชนทุงหญา               2(2-0-4) 

                Range Utilization 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

 

 

 

 

8. อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2  

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01314499              2(0-6-3) 

   ชื่อวิชาภาษาไทย โครงงานการจดัการสัตวปาและทุงหญา 

   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Wildlife and Range Management Project 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี ้  
   (    )   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมสาระ.....................................  

   ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01314499     โครงงานการจัดการสัตวปาและทุงหญา  3(0-9-5) 

                   Wildlife and Range Management Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงงานที่นาสนใจในดานตาง ๆ ของการจัดการสัตวปาและ

ทุงหญา   

        Project of practical interest in various fields of 

wildlife and range management. 

01314499   โครงงานการจัดการสัตวปาและทุงหญา  2(0-6-3) 

                 Wildlife and Range Management Project 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ไมเปล่ียนแปลง 

ลดหนวยกิต 

8.  อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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