มคอ. 2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25230021100119
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
ภาษาอังกฤษ
:
Master of Science Program in Silviculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนวัฒนวิทยา)
ชื่อยอ : วท.ม. (วนวัฒนวิทยา)
ชื่อเต็ม : Master of Science (Silviculture)
ชื่อยอ : M.S. (Silviculture)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2520
- ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ได พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการการศึก ษา มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่
21/ 2559 เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่ …………….
เดือน ................................ พ.ศ. ...................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัยเชี่ยวชาญทางดานวนวัฒนวิทยา
(2) นักวิชาการปาไม และนักวิชาการสิ่งแวดลอม เชี่ยวชาญทางดานวนวัฒนวิทยา
(3) อาจารยสถาบันอุดมศึกษา เชี่ยวชาญทางดานวนวัฒนวิทยา
(4) นักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับงานทางดานวนวัฒนวิทยา
(5) ผูดูแลและจัดการปาปลูกในบริษัทเอกชน
(6) ประกอบอาชีพสวนตัวเกี่ยวกับการปลูกปา
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน

1

3 2599 00113 38 4

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

นายกอบศักดิ์ วันธงไชย Dr.rer.nat. (Forest Fire Ecology)
วท.ม. (วนศาสตร)
วท.บ. (วนศาสตร)

2

3 1009 03464 80 6

รองศาสตราจารย

นางลดาวัลย พวงจิตร

D.Sc. (Agriculture and Forestry)
วท.ม. (วนศาสตร)
วท.บ. (วนศาสตร)

3

3 2099 00278 27 8

อาจารย

นางวาทินี สวนผกา

ปร.ด. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2
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3 1024 01102 12 8

ผูชวยศาสตราจารย

นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ

Ph.D. (Biological Science)
วท.ม. (วนศาสตร)
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชา
Forest Fire
Ecology
สาขาวนศาสตร
สาขาวนศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
The University of Freiburg,
Germany
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ป พ.ศ.

2551

Agriculture and
Forestry
สาขาวนวัฒน
วิทยา
สาขาวนวัฒน
วิทยา
สาขาวนศาสตร
สาขาวนศาสตร
สาขาวนศาสตร

University of Helsinki, Finland

2540
2537
2532

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2526

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2525

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Biological
Science
สาขาวนศาสตร
สาขาวนศาสตร

Charles Darwin University,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2550
2545
2541
2544
2539
2534

3
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทั้ งในระดั บ ประเทศและระดับ โลกในปจ จุบัน ที่ เป น ไปอย างรวดเร็ว และมุ งเน น การ
รวมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และการพัฒนาประเทศในฐานะประชาคมอาเซียนเปนประเด็น
สํา คั ญ ที่ ทุกภาคส วนของประเทศไทย ในขณะที่แนวทางการพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใหความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ ดวยการปลูกสรางสวนปา
เพื่อนําไมมาใชประโยชนในครัวเรือนและอุตสาหกรรม การฟนฟูพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกทําลายเพื่อใหปาไมกลับมามี
สภาพสมบูรณดังเดิม และดํารงคบทบาทในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และการปลูกปาเพื่อเปน
แหลงกักเก็บคารบอนอันเปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังเปนปญหาในระดับ
โลก กอปรกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังมุงเนนการสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการรักษาตนทุนทางธรรมชาติ โดยเนนการเพิ่ม
พื้นที่ปาไมดวยการสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว การผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบ
นิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ และการเพิ่มศักยภาพทางดานปาไมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี้ ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมในระดับนานาชาติที่ใหความสําคัญกับการรับรองทางปา
ไม (forest certification) ซึ่งเป นเครื่องมื อหรือวิธีการที่ ใชการตลาดเป นขอกําหนดในการจูงใจให ปรับ ปรุงวิธีการ
จัดการปาไมตามหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงเดียวในประเทศไทยที่เปนแหลงความรู
ดานปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตสาขาวนวัฒนวิทยาที่มีความรู ความสามารถ และทักษะขั้น
สูง ที่ผานการเรียนการสอน และการวิจัยที่เน นใหบั ณฑิ ตรูจักการวิเคราะหและสังเคราะหป ญหาอยางถูกตอง จึง
สอดคลองกับความตองการที่จําเปนในสถานการณปจจุบันและแผนการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหการ
พั ฒ นาชี วิต ความเป น อยู ข องคนในสั งคมโดยรวมพั ฒ นาไปในทางที่ ดีขึ้น บนฐานของการใชท รัพ ยากรป าไม อยาง
ฟุมเฟอยจนเกินขีดความสามารถทําใหทรัพยากรปาไมเสื่อมโทรมลง และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
กอใหเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น โดยฉพาะอยางยิ่งในภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากจะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมแลวยังสงผลตอสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมและความเปนอยูของประชากร ดังนั้น การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหแกผูเรียน
ถึ งความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรป าไม ความสามารถในการปรับ ตั ว ของทรัพ ยากรป าไมต อการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ และการปลูกปาและการฟนฟูปาไมอยางมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนจึงนับวามีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศโดยการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู
และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวของกับการปลูกสรางสวนปาและการฟนฟูปาไม
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และทิศทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมในระดับสากล
12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม สรางและพัฒนาองคความรูที่
หลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่เชื่อมโยงศาสตรการเกษตรอันประกอบดวย เกษตร ประมง และปาไม ซึ่งเปนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
นอมนําศาสตรแหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล มาผสมผสานในการสรางสรรควิชาการและนําไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในดานตางๆ ที่สําคัญ ไดแก เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
และมหาวิ ทยาลัย วิ จั ย (Research University) ซึ่งเป น มหาวิท ยาลัย ที่มีการบู รณาการอนุรักษ ดานพลังงาน และ
สิ่งแวดลอมเขาไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการทํางานใน
บรรยากาศที่มีความปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน อันกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา มีแนวคิดในการใหการศึกษา และสงเสริมความรู
และประสบการณ เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถระดั บ สู ง โดย
กระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานวนวัฒ นวิจัยตอบสนองความตองการของประเทศตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ โดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใหความสําคัญกับ
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การเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศโดยการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ การฟนฟูปาไม การปลูกปานอกพื้นที่ปา (trees
outside the forest) การปลูกปาเพื่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ การประเมินมูลคาของระบบ
นิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ และการปลูกและฟนฟูปาไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ
สังคมโลก ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญในการสรางจิตสํานึกของการอนุรักษทรัพยากรปาไม และการปลูกปาและ
การฟ น ฟู ป าไม อย างมี ส ว นรว มของผู มีส วนได เสี ย ทุ ก ภาคส ว น นอกจากนี้ ห ลัก สูตรยังมุงเน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการสรางสรรค องค ความรูดานวนวัฒ นวิทยาเฉพาะดาน และจรรโลงความก าวหนาทางวิช าการ
สอดคลองกับความตองการของหนวยงานตางๆ และบริบทของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มีพื้นฐานความรู
ทางวนศาสตร ที่ เข ม แข็ งและสามารถประยุ ก ต ใช เพื่ อ ต อ ยอดองค ค วามรู ด า นวนวั ฒ นวิ ท ยาระดั บ สู งได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรทางดานวนวัฒนวิทยากับศาสตรอื่นๆ เพื่อบรรลุ
วัต ถุป ระสงคสู งสุดของการปฏิ บั ติงาน และมี ทักษะที่สําคัญ ของคนในศตวรรษที่ 21 เชน ภาวะความเป น ผูนํ า มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคม การใชภาษาและการสื่อสาร และการใชระบบ
สารสนเทศ เปนตน
1.2 ความสําคัญ
ภายหลังจากการยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศในป พ.ศ. 2532 ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการในป
พ.ศ. 2545 เปนตนมา การปลูกปาและฟนฟูปาธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกปาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมในเมือง ไดเพิ่ม
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น และไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากภาครัฐสูการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และเอกชน โดยที่แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ โดยการใหความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ ดวยการปลูกสรางสวนปาเพื่อนําไม
มาใช ป ระโยชน ในครัวเรือนและอุ ตสาหกรรม การฟน ฟูพื้ น ที่ปาไมที่ถูกบุกรุกทําลายเพื่อใหป าไมกลับ มามีส ภาพ
สมบูรณดังเดิม และดํารงคบทบาทในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และการปลูกปาเพื่อเปนแหลงกัก
เก็บ คารบ อนอัน เปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศที่กําลังเปน ปญ หาในระดับโลก
ตลอดจนการผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา จึงเปนหลักสูตรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ในสายอาชีพทางวนวัฒนวิทยาใหออกไปปฏิบัติงานดานวนวัฒนวิทยา และการพัฒนาวิชาการดานสวนปา ตลอดจน
การฟนฟูปาไมเพื่อสนองความตองการของประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตใหที่มีความรูและความสามารถระดับสูงทางดานวนวัฒนวิทยา
สามารถนําความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพดานการปลูกและฟนฟูปา ตามความ
ตองการของภาครัฐ และภาคเอกชน ไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และบริบทของโลกที่
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
1.3.2 เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยทางดานวนวัฒนวิทยาใหตอบสนองความตองการของภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนทองถิ่น และบรรเทาปญหาสภาวะแวดลอมในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยเทคโนโลยีในการปลูก บํารุงปาไม และพัฒนาผลผลิตใหสนองความตองการของทองถิ่น
ภาคอุตสาหกรรม สภาวะแวดลอมในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.3.3 เพื่อพัฒนาวิชาการดานการปลูกและฟนฟูปาสูความเปนเลิศ และจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
สอดคลองกับความตองการของหนวยงานตางๆ และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
1. การเพิ่มขีดความสามารถและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลักสูตร

1.
2.
3.

4.

5.

6.

กลยุทธ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของผูเ รียน
การพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหมี
คุณสมบัติที่ถึงพรอมตอการผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงค
การพัฒนาศักยภาพตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
การสงเสริมการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
การสํารวจตวามตองการและจัดหา
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. หลักสูตรที่มมี าตรฐาน
2. จํานวนบัณฑิตที่จบตามกําหนดเวลา
เพิ่มขึ้น
3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ไดรับการพัฒนาทักษะการสอน

4. รอยละของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตรที่มตี ําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
5. จํานวนผลงานตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
6. ความพึงพอใจของผูเรียนและผูส อนตอ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
7. รอยละของผูเ รียนไดรับทุนวิจัย
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การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนรูและ
การปฏิบัติวิชาชีพ

3. การพัฒนาวิชาการดานการปลูก
และฟนฟูปาสูความเปนเลิศ

4. การสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

5. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
องคความรูและเทคโนโลยี
วนวัฒน

กลยุทธ
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
คนควาตําราหรือแหลงขอมูล
ภาษาอังกฤษและการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ
2. การสนับสนุนใหนิสติ นําเสนอผลงาน/
ตีพิมพผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. จํานวนรายวิชาที่มีการมอบหมายงานให
นิสิตคนควาและ/หรือทํารายงาน
ภาษาอังกฤษ

1. การสงเสริมการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
2. การสนับสนุนใหนิสติ นําเสนอผลงาน/
ตีพิมพผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ
1. การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผาน
กระบวนการเรียนการสอน การวิจยั
การจัดทําวิทยานิพนธ และการตีพิมพ
ผลงานวิจัย
1. การบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา
และการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร

1. จํานวนผลงานตีพิมพ/นําเสนอในระดับ
นานาชาติของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
2. จํานวนการนําเสนอผลงาน/ผลงาน
ตีพิมพในระดับนานาชาติ

2. จํานวนการนําเสนอผลงาน/ผลงาน
ตีพิมพในระดับนานาชาติ

1. วิทยานิพนธ/ผลงานวิจยั ที่ไมซ้ําซอน
และ/หรือ ลอกเลียนแบบจากงานวิจัย
อื่นๆ

1. จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากโครงการวิจัยของของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ เปนระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในวัน – เวลาราชการ
ภาคการเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวนศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตที่ไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวนศาสตร มีพื้นฐานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปา
ไมในระดับที่แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
การเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อการปรับความรูพื้นฐานทางดานปาไมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และการเรียนรายวิชา 01306511 ภาพรวมวนวัฒน เพื่อใหนิสิตไดเขาใจถึงงานทางดานวนวัฒนทั้งระบบ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

ปที่ 1
15
15
15
15
15

ปที่ 2
15
15
15
15

รวม
15
30
30
30
30

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตรปละ 15 คน เริม่
จบปการศึกษา 2562

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายการ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560
543,000
570,000

2561
1,086,000
1,086,000

ปงบประมาณ
2562
1,086,000
1,086,000

2563
1,086,000
1,086,000

2564
1,086,000
1,086,000

2561
300,000
300,000
300,000
900,000
30,000

ปงบประมาณ
2562
300,000
300,000
300,000
900,000
30,000

2563
300,000
300,000
300,000
900,000
30,000

2564
300,000
300,000
300,000
900,000
30,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายการ
คาใชจายการเรียนการสอน
คาใชจายกิจกรรมนอกหลักสูตร
คาใชจายอื่นๆ
รวมรายจาย
คาใชจายตอหัว (บาท/ป)

2560
300,000
150,000
150,000
600,000
40,000
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คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 32,000 บาท/ป (ไมรวมคาบุคคลากรในการเรียน และ
คาใชจายในงานวิจัย)
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา
2
หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
6
หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
16
หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา**
2
หนวยกิต
01306597
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
6
หนวยกิต
01306512** ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร
(Biomass Production and Nutrient Cycling)
01306591** เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน
(Research Techniques in Silviculture)

1, 1

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

- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
16
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียน ไมนอยกวา 10 หนวยกิต ดังตัวอยาง รายวิชาตอไปนี้

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306513**
01306514**
01306515**
01306516**
01306517**
01306521**
01306522**
01306523
01306524
01306531
01306532
01306533
01306541**
01306542**
01306561
01306563

ระบบวนวัฒนเพื่อการรับรองทางปาไม
(Silvicultural Systems for Forest Certification)
วนวัฒนปาชายเลนประยุกต
(Applied Mangrove Silviculture)
การฟนฟูปา
(Forest Restoration)
วนวัฒนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Silviculture and Climate Change)
วนวัฒนขั้นสูง
(Advanced Silviculture)
เมล็ดไมปาประยุกต
(Applied Forest Tree Seeds)
การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
(Growth and Development of Trees)
การปรับปรุงพันธุไมปาประยุกต
(Applied Forest Tree Improvement)
การอนุรักษพันธุกรรมไมปา
(Conservation of Forest Tree Genetics)
นิเวศวิทยาไฟปา
(Forest Fire Ecology)
การจัดการไฟปา
(Forest Fire Management)
การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม
(Forest Health Monitoring)
การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นปาไม
(Forest Site Quality Assessment)
การจัดการดินปาไม
(Forest Soil Management)
วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง
(Advanced Urban Silviculture)
ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง
(Urban Microclimate)

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

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306564
01306596**
01306598**

การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
(Management of Urban Green Spaces)
เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน
(Selected Topics in Silviculture)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

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

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชา หรือนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยมีรหัสวิชาสามตัวทายระดับ 500
ขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หัวหนา
ภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12
01306599
วิทยานิพนธ
(Thesis)

หนวยกิต
1-12

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหั ส ประจํ า วิ ช าในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวนวั ฒ นวิ ท ยา
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (306) หมายถึง สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
เลขลําดับที่ 6 (5)
หมายถึง รหัสวิชาระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังตอไปนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา
2
หมายถึง กลุมวิชาพันธุไมปา
3
หมายถึง กลุมวิชาอารักขาปาไม
4
หมายถึง กลุมวิชาปฐพีวิทยาปาไม
5
หมายถึง กลุมวิชาการจัดการตนไมและสวนปา
6
หมายถึง กลุมวิชาปาไมในเมือง
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และ
วิทยานิพนธ
เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1
01306512

ปที่ 1
01306591

ปที่ 2
01306597
01306599
ปที่ 2
01306597
01306599

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร
3 (3-0-6)
วิชาเอกเลือก
9(- - )
รวม
12 ( - - )
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 2
เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน
3 (3-0-6)
วิชาเอกเลือก
7(- - )
รวม
10 ( - - )
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนา
1
วิทยานิพนธ
6
รวม
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา
1
วิทยานิพนธ
6
รวม
7

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01306511** ภาพรวมวนวัฒน
3 (3-0-6)
(Overview of Silviculture)
หลักวนวัฒน การประยุกตทางวนวัฒนเพื่อการปรับปรุงและขยายพันธุไมปา การ
ปลูกและฟนฟูปา การอารักขาปาไม และการจัดการดานวนวัฒน
Principles of silviculture. Application of silviculture for forest tree
improvement and propagation, forestation and forest restoration, forest
protection, and management in silviculture.
01306512** ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร
3 (3-0-6)
(Biomass Production and Nutrient Cycling)
โครงสรางและหนาที่ของหมูไมในระบบนิเวศของปาธรรมชาติและปาปลูก ปจจัย
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพัฒนาการของหมูไม ผลผลิตมวลชีวภาพ สมดุลคารบอน และ
การหมุนเวียนสารอาหาร การประยุกตระบบวนวัฒนเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพของปา
ไม
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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Stand structure and functions in natural and man-made forest
ecosystems. Environmental factors affecting stand development,
biomass production, carbon balance and nutrient cycling. Application of
silvicultural systems to improve forest productivity.
01306513** ระบบวนวัฒนเพื่อการรับรองทางปาไม
3 (3-0-6)
(Silvicultural Systems for Forest Certification)
หลักและแนวคิดของระบบวนวัฒนและการรับรองทางปาไม การปฏิบัติตอหมูไม
ระบบวนวัฒนที่เหมาะสม การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชระบบวนวัฒน
และมาตรการด านกฎหมายและนโยบายป าไม ที่ เกี่ ย วข อ ง การประยุ ก ต ใช ร ะบบ
วนวัฒนในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
Principle and concepts of silvicultural systems and forest
certification. Stand treatments, appropriate silvicultural systems,
monitoring and evaluation of silvicultural system application, and
relevant forest law and policy measures. Application of silvicultural
systems at regional and international levels.
01306514** วนวัฒนปาชายเลนประยุกต
3 (3-0-6)
(Applied Mangrove Silviculture)
โครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศปาชายเลน เทคนิคการปลูก ฟนฟู การบํารุง
ดู แล การตั ดฟ น ป า ชายเลนธรรมชาติและสวนป า หลั ก เกณฑ ในการเลื อกใช ระบบ
วนวัฒนที่เหมาะสมเพื่อการจัดการและการใชประโยชนปาชายเลนอยางยั่งยืน
Structure and function of mangrove ecosystems. Techniques of
planting, restoring, maintenance and harvesting of natural mangrove
forests and plantations. Criteria for selection of appropriate silvicultural
systems for sustainable management and utilization of mangrove
forests.
01306515** การฟนฟูปา
3 (3-0-6)
(Forest Restoration)
ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แนวคิ ด ทางนิ เวศวิ ท ยาภู มิ ทั ศ น การ
ประยุกตใชการปฏิบัติทางวนวัฒนในการฟนสภาพปา การฟนฟูสมรรถนะปาไม และ
การฟนฟูเชิงนิเวศ และกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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Natural resource deterioration. Concepts of landscape ecology.
Application of silvicultural practices for forest reclamation, forest
rehabilitation and ecological restoration, and case studies. Field trip
required.
01306516** วนวัฒนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
(Silviculture and Climate Change)
แนวคิดและสถานการณ ปจจุ บัน ของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบ
นิเวศปาไมในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการในการบรรเทา
ผลกระทบและการปรับ ตั ว ของภาคปาไม และการดําเนิน งานระดับ ชาติและระดั บ
นานาชาติ การตรวจวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนของปาไม และ
การประยุกตทางวนวัฒน
Climate change concepts and current situation. Forest ecosystem in
the context of climate change. Mitigation and adaptation measures, and
national and international implementation in forest sector. Forest
carbon measurements and monitoring, and silvicultural applications.
01306517** วนวัฒนขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Silviculture)
การวิจัยขั้นสูงดานความสัมพันธของการเกิด การเติบโต โครงสราง สุขภาพ และ
คุณภาพของปาไม กับปจจัยสิ่งแวดลอมตั้งแตในระดับภูมิภาคจนถึงระดับพื้นที่ และ
การพัฒนาการปฏิบัติทางวนวัฒนขั้นสูง
Advanced researches on the relationship of forest establishment,
growth, composition, health and quality with environmental factors at
site to regional scale. Development of advanced practices in silviculture.
01306521** เมล็ดไมปาประยุกต
3 (3-0-6)
(Applied Forest Tree Seeds)
สรีรวิทยาและชีวเคมีของเมล็ดไมปา ผลของความเคนที่มีตอความมีชีวิตของเมล็ด
เทคนิคพิเศษในการผลิตเมล็ดไมปา มีการศึกษานอกสถานที่
Physiology and biochemistry of forest tree seeds. Effects of stress
on seed viability. Special techniques for forest tree seeds production.
Field trip required.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306522** การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
3 (3-0-6)
(Growth and Development of Trees)
แบบรูปและขั้นตอนของการเติบโตและการพัฒนาของตนไม ปจจัยสิ่งแวดลอม
และการปฏิบัติทางวนวัฒนที่ควบคุมการเติบโตและการพัฒนาของตนไม การวัดการ
เติบโตและการวิเคราะหการเติบโตของตนไม
Patterns and stages of growth and development of trees.
Environmental factors and silvicultural practices controlling growth and
development of trees. Tree growth measurement and analysis.
01306523 การปรับปรุงพันธุไมปาประยุกต
3 (3-0-6)
(Applied Forest Tree Improvement)
เทคนิคในการปรับปรุงพันธุไมปาและสวนปาไมสายตน ผลิตภาพและผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของการปรับปรุงพันธุไมปา แผนงานปรับปรุงพันธุไมปาเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ มีการศึกษานอกสถานที่
Techniques in forest tree improvement and clonal forest plantation,
productivity and economic gains in forest tree improvement, forest tree
improvement programs for specific objectives. Field trip required.
01306524 การอนุรักษพันธุกรรมไมปา
3 (3-0-6)
(Conservation of Forest Tree Genetics)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการแปรผันทางพันธุกรรม แนวคิดและกลยุทธใน
การอนุ รักษ พั น ธุกรรมไม ป า การมีสวนรว มของประชาชน การประยุกตเทคโนโลยี
ชี ว ภาพทางด านชี ว โมเลกุ ล ในการอนุ รัก ษ พั น ธุก รรม องค กรและเครื อ ข ายในการ
อนุรักษพันธุกรรมไมปา กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Biodiversity and genetic variation, concepts and strategies in
conservation of forest tree genetics, people’s participation, application
of molecular biotechnology in genetic conservation, organizations and
networks in conservation of forest tree genetics, case studies. Field trip
required.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306531

01306532

01306533

นิเวศวิทยาไฟปา
3 (3-0-6)
(Forest Fire Ecology)
หลักนิเวศวิทยาและไฟปา ความสัมพันธของนิเวศวิทยากับไฟ การถายเทความ
รอนจากไฟในระบบนิเวศ ผลของอุณหภูมิและความรอน ผลของไฟตอดิน น้ํา อากาศ
พรรณพืช และสัตวปา ความสัมพันธระหวางไฟปากับการแปรผันของสภาพภูมิอากาศ
ไฟในระบบนิเวศเขตรอน มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of ecology and forest fire. Relationships of ecology and
fire. Heat transfer mechanisms from forest fire in ecosystem.
Temperature and heat effects. Effects of fire on soil, water, air,
vegetation and wildlife. Relationships between forest fire and climatic
variability. Fire in tropical ecosystems. Field trip required.
การจัดการไฟปา
3 (3-0-6)
(Forest Fire Management)
ธรรมชาติ ของไฟ ชี วภู มิศาสตรและนิเวศวิทยาของไฟในเขตรอน นโยบายการ
จัดการไฟปา เศรษฐศาสตรของการจัดการไฟปา การปองกันไฟปา การตรวจหาไฟปา
การเตรียมการดับไฟปา เครื่องมืออุปกรณที่ใชดับไฟปา การดับไฟปา องคกรดานไฟปา
การจั ด การใช ป ระโยชน จ ากไฟ การวางแผนและการควบคุ มไฟป าในประเทศไทย
การบูรณาการจัดการไฟปา การจัดการไฟปาในบางประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Nature of fire, biogeography and ecology of tropical forest fire, fire
management policy, economics of fire management, forest fire
prevention, forest fire detection, forest fire presuppression, forest fire
equipments, forest fire suppression, forest fire organization, managing fire
use, planning and control of forest fire in Thailand, integration of forest
fire management, forest fire management in some selected countries.
Field trip required.
การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม
(Forest Health Monitoring)
3 (3-0-6)
การเจริญทดแทนและกระบวนการเกิดปาไม หลักการเสื่อมลงของปา เกณฑและ
ปจจัยในการจําแนกสุขภาพปาไม ปจจัยทางดานลบและความเสียหาย ดัชนีชี้วัดและ
วิธีการติดตามตรวจสอบสุขภาพของตนไมและปาไม

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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Regeneration and formation of forest stands, concept of forest decline,
criteria and factors in determining forest health, negative factors and
injuries, indicators and methods for tree and forest health monitoring.
01306541** การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นปาไม
3 (3-0-6)
(Forest Site Quality Assessment)
ถิ่ น ที่ ขึ้น และป จ จั ย สิ่ งแวดล อมที่ มีผ ลตอ การเติบ โตและผลผลิ ตของป าไม การ
ประเมินลักษณะเฉพาะของดิน สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศใหเหมาะสมกับ
ชนิดไม และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
Site and environmental factors affecting forest growth and yield.
Assessment of soil characteristics, topography and climate to match
selected tree species and the application of Geographic Information
System (GIS). Field trip required.
01306542** การจัดการดินปาไม
3 (3-0-6)
(Forest Soil Management)
สาเหตุ หลัก และการจัดการดินและสารอาหารในดิน แนวทางในการปรับปรุงและ
บรรเทาปญ หาดิ นป าไม การใชห ลักวนวัฒ น ในการจัด การดินเพื่ อเพิ่ มผลิ ตภาพและ
ความยั่งยืน
Causes, principles and management of soil and soil nutrients.
Approaches to improve and mitigate forest soil problems. Application of
silviculture in soil management to increase forest productivity and
sustainability.
01306543** การวิเคราะหสารอาหารดินและพืชปาไม
3 (2-3-6)
(Forest Soil and Plant Nutrient Analysis)
หลักและเทคนิคในการวิเคราะหสมบัติของดินปาไมและพืช การแปลความหมาย
การประเมิ น ผล การประยุกต ในกิจ กรรมป าไม และการจั ดการสารอาหารจากการ
วิเคราะหดินและพืชปาไม
Principles and techniques in soil properties analysis of forest soils
and plants. Interpretation, evaluation, application to forest activities, and
nutrient management based on forest soils and plant analysis.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306551

01306552

01306561

สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน
3 (3-0-6)
(Commercial Forest Plantation in the Tropics)
วิวัฒนาการของการสรางสวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอนทั้งไมพื้นเมืองและไมตาง
ถิ่ น แบบรู ป และวนวั ฒ นวิ ท ยาของสวนป า เชิ ง พาณิ ช ย การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ไ ม ป า
เทคโนโลยีการปลูก การจัดการ และการตัด ฟน การตลาด การออกใบรับ รองป าไม
และการกําหนดนโยบายและแผนในการปลูกปาเชิงพาณิ ชยในเขตรอน มีการศึกษา
นอกสถานที่
Evolution of commercial native and exotic plantation in the tropics.
Patterns and silviculture of commercial plantation. Forest tree
improvement. Establishment, management and harvesting technology.
Marketing, forest certification, and policies and planning related to
commercial forest plantation in the tropics. Field trip required.
การทําฟารมไมปา
3 (3-0-6)
(Forest Tree Farming)
การปลูกเลี้ยงไมปา การวางแผนฟารมไมปา ระบบการทําฟารมปาไมแบบมีสัญญา
การออกใบรับรองปาไม การใหเงินอุดหนุนการตลาดไมแปรรูป และสหกรณสวนปา
Forest tree domestication, forest farm planning, contract system for
tree farming, forest certification, subsidization, timber marketing, and
forest plantation cooperatives.
วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Urban Silviculture)
บทบาท หนาที่ และลักษณะทางสถาปตยลักษณของไมตนในเมือง รูปแบบพิเศษ
ของไมตนเพื่องานภูมิทัศน ปจจัยอชีวนะและปจจัยชีวนะที่มีผลตอตนไมในเมือง การ
สงวนรั ก ษาต น ไม ข นาดใหญ ใ นเขตเมื อ ง การจั ด การต น ไม ที่ เ ป น อั น ตราย การ
ทําศั ลยกรรมตนไม การติ ดตามตรวจสอบสุขภาพของตนไมในเมื อง มีการศึกษานอก
สถานที่
Roles, functions and architectural characteristics of urban trees. Special
features of trees for urban landscapes. Abiotic and biotic factors affecting
urban trees. Preserving large trees in urban area. Tree hazard
management, tree surgery and heath monitoring of urban trees. Field trip
required.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306564

การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
3 (3-0-6)
(Management of Urban Green Spaces)
วิวัฒนาการพื้นที่สีเขียวในเมือง หลักการวางแผน และการจัดการพื้นที่สีเขียวใน
เมือง การบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรการและการวิจัยเพื่อการจัดการพื้นที่
สีเขียวในเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of urban green spaces, principles and management of
urban green space planning, administration and related organizations,
measures and researches regarding urban green space management.
Field trip required.
01306591** เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน
3 (3-0-6)
(Research Techniques in Silviculture)
เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒ น การวิเคราะห ปญ หาเพื่อกําหนดหั วของานวิจัย วิธี
รวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การ
วิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอใน
การประชุม และการตีพิมพ มีการศึกษานอกสถานที่
Research technique in Silviculture and problem analysis for research
topic identification, data collection for research planning, identification of
samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion of research
result, report writing for presentation and publication. Field trip required.
01306596** เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน
1-3
(Selected Topics in Silviculture)
เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in Silviculture at the master’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
01306597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวนวัฒน ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
silviculture at the bachelor’s degree level.
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01306598** ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวนวัฒน ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in Silviculture at the master’s degree level and
compile into a written report.

1-3

01306599

1-12

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

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
1
นายกอบศักดิ์ วันธงไชย*
ผูชวยศาตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
Dr.rer.nat. (Forest fire ecology)
The University of Freiburg,
Germany, 2551
3 2599 00113 38 4

2

นายจงรัก วัชรินทรรัตน
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
3 3010 00777 85 7

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การกักเก็บคารบอนในปาผลัดใบที่มีความถี่ของไฟ
แตกตางกัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
จังหวัดอุทัยธานี, 2556
2. ผลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอความหลากหลายของ
สัตวหนาดินในพื้นที่ระบบนิเวศแหลงน้ําที่ตางกัน,
2557
3. Fuel properties and fire behavior
characteristics of prescribed fire in pinedominated forests at Nam Nao National Park,
Thailand, 2556
4. Plant community and its carbon storage in
deciduous forest with different fire
frequencies at Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary, Thailand, 2556
5. Effects of past burning frequency on woody
plant structure and composition in dry
dipterocarp forest, 2557
งานวิจัย
1. ผลผลิตและการวิเคราะหผลตอบแทนทางดานการเงิน
ของการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตัส 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
greenspace: the best urban oasis of Asia,
2556
4. Plant community in deciduous forest with
different fire frequencies at Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary, Thailand, 2556
5. The Landscape agroforestry modeling for
sufficiency economy in term of

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306511
01306531
01306532
01306533
01306596
01306597
01306598
01305599

01306511
01306516
01306531
01306532
01306533
01306596
01306598
01305599

01306515
01306541
01306542
01306551
01306591
01306596
01306598
01306599

01306541
01306542
01306551
01306552
01306598
01306599
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

3

4

5

นายดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
D.Sc. (Agriculture and Forestry)
University of Helsinki, Finland,
2541
3 2508 00087 19 7
นายพรเทพ เหมือนพงษ
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
3 6401 00356 31 1
นางลดาวัลย พวงจิตร*
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2525
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
D.Sc. (Agriculture and Forestry)
University of Helsinki, Finland,
2532
3 1009 03464 80 6

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

environmental factor in Huai Raeng-Klong
Peed subwatershed, Trat province of
Thailand, 2556
งานวิจัย
1. ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมไมปาและ
โอกาสทางดานการศึกษาวิจัยและพัฒนา ศูนยวิจัยปา
ไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559
2. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559
3. องคความรูทองถิ่นและการใชประโยชนพืชสมุนไพร
ของชุมชนสูการฟนฟูปาไมh การประชุมการปาไม
ประจําป 2559

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306521
01306523
01306596
01306598
01306599

01306513
01306521
01306524
01306596
01306598
01306599

งานวิจัย
01306516
1. การทดลองพันธุไมวงศยาง 8 ชนิด ในสถานีวนวัฒ น 01306541
วิจัยทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี, 2556
01306597
2. ความสัมพันธระหวางการเติบโตและขนาดแกนของไม
พะยู ง อายุ 26 ป ณ สถานี ว นวั ฒ นวิ จั ย ทองผาภู มิ ,
2558
3. ความเพิ่ ม พู น เฉลี่ ย รายป แ ละสมการเพื่ อ ประเมิ น
อัตราสวนแกนของไมพะยูงในประเทศไทย, 2558

01306517
01306533
01306541
01306551
01306596
01306597
01306598
01306599

งานวิจัย
1. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ 4 ชนิดที่มีอายุลํา
ตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัด
เชียงใหม, 2558
2. การประเมินมูลคาคารบอนที่กักเก็บในไมยืนตนของ
ปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ, 2558
3. Photoprotection of evergreen and droughtdeciduous tree leaves to overcome the dry
season in monsoonal tropical dry forests in
Thailand, 2557

01306511
01306516
01306522
01306561
01306563
01306564
01306591
01306596
01306598
01306599

01306511
01306516
01306522
01306561
01306563
01306564
01306571
01306591
01306596
01306598
01306599

4. Effective use of high CO2 efflux at the soil
surface in a tropical understory plant, 2558
5. Development of general biomass allometric
equations for Tectona grandis Linn.f. and

23

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

6

7

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
plantations in Thailand, 2559
นางวาทินี สวนผกา*
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การเติบโตและผลผลิตของไมพะยูงที่ปลูกแบบ
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1
เชิงเดียวและเชิงผสม ในสวนปาทากุมโนโบรุอุเมดะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
จังหวัดตราด, 2558
2. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิและปาปลูกโต
วท.ม. (วนศาสตร)
เร็วไมตางถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
จังหวัดเชียงใหม, 2558
ปร.ด. (วนศาสตร)
3. การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไมเสม็ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
ขาวในสวนปาทากุม โนโบรุ อุเมดะ จังหวัดตราด,
3 2099 00278 27 8
2558
4. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะชําที่เหมาะสมสําหรับ
การผลิตตนตอยางพารา, 2558
5. สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการในปาชายเลน
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝงอันดามัน จังหวัด
ระนอง, 2559.
6. Planting of Five Tree Species for
Rehabilitation in Wang Nam Khieo Training
Camp, Nakhon Rachasima Province,
Thailand, 2559
นายรุงเรือง พูลศิริ
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บคารบอนใน
วท.บ. (วนศาสตร)
สบูดํา, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ 4 ชนิดที่มีอายุลํา
วท.ม. (วนศาสตร)
ตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
2558
Dr.nat.techn. (Forest Soils)
3. ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายตน
University of Natural Resources
ตางๆ อายุ 5 ป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,
and Applied Life Sciences,
2558
Austria, 2546
4. Forest structure and species diversity of
3 2001 01212 383
secondary forest after cultivation in relation
to various sources at lower northern
Thailand, 2556.
5. Species diversity and litter dynamics in
secondary mixed deciduous forest, Thung
Salaeng Lung National Park, northern,

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306521
01306524
01306551
01306563
01306596
01306598
01306599

01306516
01306521
01306524
01306596
01306598
01306599

01306511
01306541
01306542
01306543
01306571
01306591
01306596
01306597
01306598
01306599

01306511
01306542
01306543
01306596
01306597
01306598
01306599

24

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

8

9

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Thailand, 2556
6. Above ground biomass and litter productivity
in relation with carbon and nitrogen content
in various landuse small watershed, Lower
Northern Thailand, 2556
7. Effect of land uses of Huai Lam Kradon subwatershed on quantifying soil carbon
potential with process base model, 2557
นายสคาร ทีจันทึก
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. ผลของการตัดขยายระยะตอการ เติบโตและผลผลิต
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2
ของไมกระถินเทพที่ขึ้นเองในพื้นที่ เหมืองแรราง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556
วท.ม. (วนศาสตร)
2. การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไมปาในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
โครงการปลูกฟนฟูที่ดําเนินการโดย บริษัท ปตท.
วท.ด. (วนศาสตร)
จํากัด (มหาชน), 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
3. ปริมาณซากพืชที่รวงหลนของสังคมพืชปาไมที่เกิดจาก
3 3021 00349 65 3
การฟนฟูในรูปแบบที่แตกตางกัน ณ จังหวัดลําปาง,
2559
4. การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ไดจากการฟนฟู
ระบบนิเวศปาไมในพื้นที่ผานการทําเหมืองแรหินปูน
เขาวง จังหวัดสระบุรี , 2559
5. ลักษณะโครงสรางสังคมพืชและปจจัยสิ่งแวดลอมบาง
ประการในพื้นที่ฟนฟูบริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ
บางกระเจา จังหวัดสมุทรปราการ , 2560
นายสมพร แมลิ่ม
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Ph.D Soul National University,
Korea, 2555
3 9409 00306 43 9

งานวิจัย
1. ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตและผลผลิต
ของไม ก ระถิ น เทพาที่ ขึ้ น เองในพื้ น ที่ เหมื อ งแร ร า ง
สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556
2. ไม ใ หญ ใ นพื้ น ที่ สี เขี ย วคุ ง บางกะเจ า อํ า เภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 2558
3. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559
4. Planting of five tree species for rehabilitation
in Wang Nam Khieo Training Camp, Nakhon
Rachasima province, Thailand, 2559

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01306512
01306514
01306515
01306596
01306597
01306598
01306599

01306512
01306514
01306515
01306596
01306598
01306599

01306521
01306524
01306596
01306598
01306599

01306516
01306521
01306524
01306596
01306598
01306599
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
10 นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ*
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
Ph.D. (Biological Science)
Charles Darwin University,
Australia, 2544
3 1024 01102 128

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การกักเก็บคารบอนในปาผลัดใบที่มีความถี่ของไฟ
แตกตางกัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
จังหวัดอุทัยธาน, 2556
3. สถานภาพปจจุบันและแนวทางการจัดการของการ
อนุรักษพันธุกรรมนอกถิ่นกําเนิดไมยางนาของกรมปา
ไม, 2556
4. Role of soil temperature and moisture on soil
respiration in a teak plantation and mixed
deciduous forest in Thailand, 2556
5. 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
6. Photoprotection of evergreen and droughtdeciduous tree leaves to overcome the dry
season in monsoonal tropical dry forests in
Thailand, 2557
7. Effective use of high CO2 efflux at the soil
surface in a tropical understory plant, 2558
8. Development of general biomass allometric
equations for Tectona grandis Linn.f. and
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. plantations
in Thailand, 2559

ปจจุบัน
01306511
01306516
01306523
01306524
01306551
01306571
01306596
01306597
01306598
01306599

หลักสูตร
ปรับปรุง
01306511
01306516
01306523
01306551
01306596
01306597
01306598
01306599

3.2.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
1
นางสาวมณฑาทิพย โสมมีชัย
งานวิจัย
อาจารย
1. ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตและผลผลิต
วท.บ. (วนศาสตร)
ของไมกระถินเทพาที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมือนแรราง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556
วท.ม. (วนศาสตร)
2. ไมใหญในพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา อําเภอพระ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
01306596
01306597
01306598

หลักสูตร
ปรับปรุง
01306561
01306563
01306564
01306596
01306597

26

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 2558
3 4116 00102 66 3
3. อิทธิพลของโครงสรางหมูไมในระบบวนเกษตรแบบ
สวนบานตอความผันแปรภูมิอากาศจุลภาค ดานตั้งใน
พื้นที่สีเขียวบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ, 2558
2
นางสาวออ พรานไชย
งานวิจัย
1. Spatial patterns of Avicennia germinans
อาจารย
mangrove trees during natural restoration:
วท.บ. (วนศาสตร)
Inferences on the importance of intraspecific
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
facilitation, 2556
วท.ม. (วนศาสตร)
2. The importance of conspecific facilitation
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
during recruitment and regeneration: A case
Dr.rer.silv. (Forestry),
study in degraded mangroves, 2557
Dresden University of
3.The mangrove forrest dynamics model
Technology,
mesoFON,2557
Germany, 2558
3 1009 01296 663

ภาระงานสอน
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง
01306598

01306511
01306514
01306596
01306598

01306511
01306513
01306514
01306596
01306597
01306598

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
1
นายนิพนธ ตั้งธรรม
ศาสตราจารย
วน.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2510
วท.ม. (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, 2514
Ph.D. (Forest Resources) The
Pennsylvania State University,
U.S.A, 2521
3 1006 02844 62 6

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ผลของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงขาว (Penaeus
vannamei) แบบพัฒนาตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2551
2. พฤติกรรมสัตวที่บอกนัยการเกิดดินโคลนถลมจากการ
สังเกตพบโดยคนทองถิ่นในอําเภอทาปลา จังหวัด
อุตรดิตถ, 2553
3. การอนุมานหลักการจัดเรียงโครงสรางสิ่งแวดลอมใน
การบําบัดน้ําเสีย :กรณีศึกษาชุมชนบางปรอก จังหวัด
ปทุมธานี, 2553
4. การจําลองแบบเครือขายเพื่อทํานายผลผลิตมัน
สําปะหลังในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2553
5. นัยทางวิทยาศาสตรขององคความรูเรื่องการบําบัดน้ํา

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง
01306596
01306597
01306598

27

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

2

นายบุญวงศ ไทยอุตสาห
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2511
M.F.(Silviculture), University of
Helsinki, Finland, 2515
Ph.D. (Wildland Resource
Science), University of California,
Berkeley, USA, 2524
3 1005 01547 70 7

ผลงานทางวิชาการ

เสียของชุมชนบริเวณแมน้ําปะเหลียนจังหวัดตรัง,
2553
6. กระบวนการถายทอดความรูทางสิ่งแวดลอมดาน
การเกษตรของชุมชนคอยรุตตั๊กวา, 2554
7. การวางแผนคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีใหเกิด
ความยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
ในพื้นที่ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2558
8. Transpiration peak over a hill evergreen
forest in northern Thailand in the late dry
season: Assessing the seasonal changes in
evapotranspiration using a multilayer model,
2546
9. Soil respiration and soil CO2 concentration in
a tropical forest, Thailand, 2547
10. Hydro-meteorological studies based on field
observations at tropical monsoon forests in
northern Thailand : Current Status of
Knowledge and Future Research Needs.,
2550
งานแตงเรียบเรียง
1. หนาแลงของสวนปา อ.อ.ป., 2526
2. โครงการพระราชดําริ, 2528
3. ไมโตเร็วที่ปลูกงายตายยาก, 2535
4. การจัดการระบบนิเวศปาเขตรอนแบบผสมผสาน :
ประสบการณจากสถานีวิจัย ลุมน้ําแมกลอง, 2547
5. ไมยางนา : จากปาสูวัง, 2550
งานวิจัย
1. เทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุและการพัฒนา ของกลา
ไผหวานอางขาง, 2548
2. การจัดการลุมน้ําแบบยั่งยืนโดยใชระบบวนเกษตร
เปนฐาน, 2550
3. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิและปาปลูก
โตเร็วไมตางถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม, 2558
4. An overview of highland reforestation
project at Angkhang, Chiangmai, 2539

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง

01306596
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

3

นายปรีชา ธรรมานนท
รองศาสตราจารย
วน.บ. เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2510
วท.ม. (วนศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2513
Ph.D. (Forest Ecology), 1988
Kyoto University, Japan, 2531
3 1005 02921 00 9

4

นายมณฑล จําเริญพฤกษ
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521
วท.ม. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523

ผลงานทางวิชาการ

5. Highland reforestation project: a forestry
project of the Royal project, 2543
6. Commercial plantation in Thailand: A case
study of the Forest Industry Organization,
2552
งานแตงเรียบเรียง
1. รากฐานวนวัฒนวิทยา, 2523
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบรูปลักษณะของการเจริญเติบโตของ
สวนไมสักที่ปลูกดวยระยะหางตาง ๆ กันสี่ระยะที่
ตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง, 2524
2. การปกคลุมของเรือนยอดในปาสามชนิดบริเวณลุม
น้ําพรม จังหวัดชัยภูมิ, 2525
3. การเปรียบเทียบการปกคลุมของเรือนยอดใน
ระดับชั้นตางๆกันของปา 3 ชนิด บริเวณลุมน้ําพรม
จังหวัดชัยภูมิ, 2526
4. การสะสมของซากพืชที่เปนกิ่งไมบนปาดิบแลง
เหนือเขื่อนน้ําพรม จังหวัดชัยภูมิ, 2529
5. การทดแทนของสังคมพืชกับปริมาณตะกอนบนพื้นที่
หลังการทําไรเลื่อนลอยในปาดิบเขา ดอยปุย
เชียงใหม, 2530
6. การเกิดขึ้นใหมของพืชพรรณในชองวางระหวาง
เรือนยอดในปาดิบเขาบริเวณสถานีตนน้ําหวยน้ําดัง
จังหวัดเชียงใหม, 2534
7. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดินกับพืชในปา
เต็งรังโดยวิธี Discriminant analysis, 2537
8. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินกับ
ผลผลิตน้ําทา ในลุมน้ําหวยทับทัน, 2557
9. การวิเคราะหศักยภาพในการจัดการไฟปาโดยการมี
สวนรวมของประชาชนบานทุงเจริญ ตําบลบอเหล็ก
ลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร, 2557
งานวิจัย
1. ความหลากหลายของพืชพรรณปาดิบแลงภายหลัง
การสัมปทานทําไมในพื้นที่สถานีวิจัยและฝกอบรมวน
เกษตรตราด จังหวัดตราด, 2556
2. การสํารวจและรวบรวมพันธุทํามัง (Litsea
petiolata Hook.f.) ในเขตจังหวัดระนอง, 2556

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง

01306596
01306597
01306598

01306517
01306552
01306591
01306596
01306598
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
Ph.D. (Silviculture and Forest
Influences)
University of Los Banos, The
Philippines, 2531
3 1999 00030 29 3
5
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
วท.บ.(วนศาสตรชุมชน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (การจัดการปาไม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
Ph.D. (Soil Science), Ehime
University, Japan, 2548
3 5599 00038 85 8

6

นายสันต เกตุปราณีต
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2513

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง

3. ผลของ BAP, kinetin และ TDZ ตอการเจริญเติบโต
ของใบสีทองในสภาพปลอดเชื้อ, 2558

งานวิจัย
1. การยอยสลายของซากพืช ในสวนปาไมโตเร็วที่ปลูก
เพื่อผลิตพลังงานชีวมวล, 2555
2. การรวบรวมแหลงพันธุกรรมของหยีนน้ําเพื่อผลิตไบ
โอดีเซลในประเทศไทย, 2556
3. การคั ด เลื อ กไม โ ตเร็ ว ทนเค็ ม ด ว ยวิ ธี ก ารปลู ก ใน
สารละลายอาหาร, 2557
4. Silvicultural performance of paper mulberry
in Thailand, 2548
5. Influences of soil properties and stem
density on the growth and inner bark
biomass of paper mulberry (Broussonetia
papyrifera) in natural stands, Thailand, 2548
6. Intercropping of paper mulberry
(Broussonetia papyrifera) and azuki bean
(Vigna angularis) on sloping land, Thailand,
2550
7. Intercropping of paper mulberry for
sustainable land use in Thailand, 2550
8. The improvement and regerneration
techniques of Nepenthes spp. for
commercial (Part I), 2552
9. The improvement and regerneration
techniques of Nepenthes spp. for
commercial (Part II), 2552
10. The potential of Leucaena, Eucalypt,
Acacia mangium and A. hybrid for energy
plantation, 2553
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมไฟปา
พื้นที่สวนปาแมตื่น ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก, 2556
2. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

01306596
01306597
01306598

01306513
01306531
01306532
01306598
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
วท.ม. (วนศาสตร)
ปาไมบริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแหงชาติปาดง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2517
ระแนงอําเภอยางตลาด และอําเภอหวยเม็ก จังหวัด
Ph.D. (Forest Fire Science)
กาฬสินธุ, 2557
3. การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษทรัพยากรปา
University of Washington, USA,
ไมปาสงวนแหงชาติปาภูระงํา อําเภอแวงใหญ และ
2525
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน, 2557
3 1005 00419 81 1
4. การมี ส วนร วมของราษฎรในการควบคุ ม ไฟป า ใน
พื้ น ที่ ป า ชุ ม ชนบ า นโนนชาด ตํ า บลดงเค็ ง อํ า เภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน, 2557
7
นายสุรีย ภูมิภมร
งานแตงและเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
1 .ไมอเนกประสงคกินได, 2540. คณะกรรมการสาขา
วน.บ. (วนศาสตร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและชีววิทยา สํานักงานคณะกรรมการ
เกษตรศาสตร, 2511
วิจัยแหงชาติ ,กรุงเทพฯ.
M.F. M.F. (Silviculture), University 2. พรรณพืชในประวัติศาสตรไทย, 2548
3. ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการปาไมและ
of helsinki, Finland, 2514
สิ่งแวดลอม, 2552
D.Sc. (Forest Genetics), University
งานวิจัย
of Helsinki, 2521
1. Photosynthesis in three provenances of
3 1006 00119 95 9
Pinus Merkusii, 2519
2. Three year performance of international
provenance trials of Acacia Auriculiformis,
2537
3. Performance of Acacia Auriculiformis
Provinances at 18 months on four sites,
2537
4. Forest and poverty alleviation in Thailand,
2548
5. Family variation in early growth
characteristics of Thai Neem (Azadirachta
indica var. siamensis Valeton) planted in
Lad Krating Plantation, Chachoengsao, 2550
6. The forest fire management of Tambon
Administrator Organize members at Chiange
Rai and Pha Yao Province, 2552
7. Provenance variation in seed morphometric
traits and growth performance of Senna
siamea (Lam.) Erwin et Barneby at Lad

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง

01306596
01306597
01306598
01306599
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
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Mr. Katsutoshi Sakurai
Professor
B.S. (Agriculture) Kyoto
University, Japan, 1981
M.S. (Agriculture) Kyoto
University, Japan, 1983
D.Agr. (Soil Science) Kyoto
University, Japan, 1989

ผลงานทางวิชาการ

Krating Plantation, Chachoengsao Province,
Thailand, 2555
งานวิจัย
1. Properties and metabolic diversity of
microbial communities in soils treated with
steam sterilization compared with methyl
bromide and chloropicrin fumigations, 2546
2. Desorption behavior of Cd, Zn and Pb
sorbed on hydroxy aluminum and hydroxy
aluminosilicate-montmorillonite complexes,
2546
3. GIS-based land suitability assessment for
Musa (ABB group) plantation, 2547
4. Influence of chelating agent addition on
copper distribution and microbial activity in
soil and copper uptake by brown mustard
(Brassica juncea), 2548
5. Composition and diversity of tree
regeneration in a 37-year-old Teak (Tectona
grandis L.) plantation in Northern Thailand,
2550
6. Arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus
aggregatum) influences biotransformation
of arsenic in the rhizosphere of sunflower
(Helianthus annuus L.), 2550
7. Allometric equations for accurate estimation
of above-ground biomass in logged-over
tropical rainforests in Sarawak, Malaysia,
2552
8. Soil characteristics under cash crop farming
in upland areas of Sarawak, Malaysia, 2552
9. Changes in above-and belowground biomass
in early successional tropical secondary
forests after shifting cultivation in Sarawak,
Malaysia, 2553
10. Effect of climate change over the past half
century on the distribution, extent and NPP

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง

01306596
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
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Mr. Tatsuhiro Ohkubo
Professor
B.S. (Forestry), Utsunomiya
University, Japan, 1982
M.Agr. (Forestry), Kyoto
University, Japan,1985
D.Agr. (Agriculture) Kyoto
University, Japan, 1989

ผลงานทางวิชาการ

of ecosystems of Inner Mongolia, 2554
11. Effects of soil compaction on the growth
and mortality of planted dipterocarp
seedlings in a logged-over tropical rainforest
in Sarawak, Malaysia, 2556
งานวิจัย
1. Suppression and release during canopy
recruitment in Fagus crenata and Acer
mono in two old-growth beech forests in
Japan., 2542
2. Impact of severe drought associated with the
1997–1998 El Nino in a tropical forest in
Sarawak, 2543
3. Importance of topography and soil texture in
the spatial distribution of two sympatric
dipterocarp trees in a Bornean rainforest,
2546
4. Habitat associations of Sterculiaceae trees in
a Bornean rain forest plot, 2549
5. Strong habitat preference of a tropical rain
forest tree does not imply large differences
in population dynamics across habitats,
2550
6. Habitat divergence in sympatric Fagaceae
tree species of a tropical montane forest in
northern Thailand, 2550
7. Secondary forest succession after the
cessation of swidden cultivation in the
montane forest area in Northern Thailand,
2551
8. Intra- and interspecific variation in wood
density and fine-scale spatial distribution of
stand-level wood density in a northern Thai
tropical montane forest, 2552
9. Spatial distribution of the basidiocarps of
aphyllophoraceous fungi in a tropical
rainforest on Borneo Island, Malaysia, 2552

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ปรับปรุง

10. Anatomical Characteristics and Wood
Properties of Melaleuca Leucadendron
Naturally Growing in Secondary Forest in
Indonesia, 2557

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตทุกคนตองทํางานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ ตามรายละเอียดรายวิชา 01306599 ภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก วิ ท ยานิ พ นธ อั น ประกอบด ว ย อาจารย ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธห ลั ก และอาจารย ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธรวมอีกอยางนอย 1 คน ทั้ งนี้ ตองมีการนํ าเสนอโครงรางวิทยานิ พนธในการสัมมนาครั้งที่ 1 กอนการ
ดําเนิ น การเสนอตอบัณ ฑิตวิทยาลัย เพื่ ออนุ มัติหัวขอ นําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาครั้งที่ 2 นํ าเสนอรูปเล ม
วิทยานิพนธในการสอบวิทยานิพนธ และในรูปแบบของการตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ (preceedings) หรือ
วารสารวิจัยซึ่งเปนที่ยอมรับในทางปาไมอยางนอย 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

มีองคความรูจากงานวิทยานิพนธที่ทํา
มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยกระบวนการวิจัย การคนควา และเรียบเรียง
มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
มีความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด

34

5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 หลักสูตรจัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําอาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
5.5.2 นิสิตสามารถเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
5.5.3 การสรางกลไกการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา และการติดตามการทํางานของนิสิตผาน
รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ
5.5.4 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่มีอยูในภาควิชา มีการแนะนําการใช มีการดูแลความ
ปลอดภัย ของนิ สิตในการใชอุป กรณ เครื่องมื อ และสารเคมี ในการทํ างานทั้ งในและนอกเวลา โดยเจาหนาที่สาย
สนับสนุน
5.5.6 มีการจัดหองพักใหนิสิตพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ควบคุมคุณภาพขอเสนอโครงการวิทยานิพนธผานกระบวนการสัมมนา โดยอาจารยผูรับผิดชอบการ
สัมมนาของสาขาวิชา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
นําเสนอรายงานความกาวหนาในชั้นเรียนทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
การสัมมนาของสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.6.3 นําเสนอผลงานวิจัยผานกระบวนการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร ประเมินผลโดย
คณะกรรมการควบคุมการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
5.6.4 ประเมิ น ผลการทํ างานในวิ ท ยานิ พ นธ ของนิ สิ ต ในรู ป แบบของการสอบด ว ยวาจาโดยผ านการ
นําเสนอตอคณะกรรมการสอบปากเปล าขั้นสุ ดทาย และนํ าเสนอรูปเลมวิทยานิ พนธที่ผานการสอบปากเปล าขั้ น
สุดทาย
5.6.5 ประเมินผลวิทยานิพนธโดยผลวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลวิทยานิพนธตองไดรับการยอมรับให
ตีพิมพเผยแพรในเอกสารการประชุมวิชาการ (preceedings) หรือวารสารวิจัยซึ่งเปนที่ยอมรับในทางปาไม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถในการสรางสรรคองคความรูดาน
วนวัฒนเฉพาะดาน และจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ตางๆ และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร
ทางด า นวนวั ฒ นวิ ท ยากั บ ศาสตร อื่ น เพื่ อ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคสูงสุดของการปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่อง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
การปรับโครงสรางของรายวิชาเอกบังคบและรายวิชาเอกเลือก
มี รายวิช าที่ นิ สิ ต มี โอกาสได เรี ย นรู นํ าเสนอ และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ องค
ความรู ใหม ท างด านวนวั ฒ น และสถานการณ ข องประเทศและโลกใน
ปจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะหองคความรูทางวนวัฒนเพื่อ
นําไปไปเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตรอื่น ในลักษณะ Problembased learning และ Project-based learning

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การประเมินผล
1. มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการ - จัดกิจกรรมกระบวนการกลุมสัมพันธ - นําผลสรุปการประเมินการสอนใน
เพื่อพัฒนา
ประเด็นที่เกี่ยวกับการสอดแทรกเรื่อง
ประพฤติปฏิบัติ โดยใชหลักการ
คุณธรรม จริยธรรมของแตละรายวิชา
- มีการสอดแทรกตัวอยางปญหา และ
เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
มาพิจารณาเพือ่ ใชในการปรับปรุงใน
แนวทางในการแกปญหา ดานคุณธรรม
2. มีความสามารถในการวินิจฉัยและ
แตละรายวิชาตอไป
จริยธรรม ในเนื้อหาวิชาเรียน
จัดการปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง
และขอบกพรองทางจรรยาบรรณ - กําหนดใหมีการถามในประเด็นที่
เกี่ยวของกับความซื่อสัตย วินัย ความ
โดยคํานึงถึงความรูส ึกของผูอื่น
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ
3. มีความซื่อสัตย วินัย ความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอบ
ประมวลความรอบรู
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย

2.2 ความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การประเมินผล
- ประเมินจากผลงานของนิสิตระหวาง
1. มีความรูความเขาใจอยางถองแทใน - ใชการสอนหลากหลายรูปแบบตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระโดยเนนผูเ รียน ภาคเรียน เชน การถาม-ตอบ การเขียน
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
รายงาน การนําเสนอรายงานหนาชั้น
2. มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู เปนสําคัญ เชน การบรรยาย
ประกอบการซักถาม การนําเสนอหนา
และผลงานที่ไดมอบหมาย
ใหมๆ และการประยุกต
ชั้น การอภิปรายกลุม การฝก
- ประเมินจากการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ และการคนควาดวยตนเอง
ภาคปฏิบตั ิ
- การเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
- ประเมินจากการสํารวจความคิดเห็น
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณโดยตรง
- การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีก
วิชาหนึ่ง
- การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem- based learning)

ของผูใชบัณฑิต

2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การประเมินผล
- ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่
1. สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดลุ ยพินิจ - การแนะนําและฝกกระบวนการคิด
อยางสรางสรรค และวิเคราะหโจทยที่
มอบหมาย
ในการตัดสินใจภายใตขอจํากัดของ
ยากและซับซอนในรายวิชาที่เหมาะสม - ประเมินจากการสอบดวยโจทยที่ตอ งใช
ขอมูล
ทักษะทางปญญา
2. สามารถสังเคราะหและบูรณาการ - การมอบหมายงานการแกปญ หาจาก
- ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอ
องคความรู เพื่อพัฒนาความคิดใหม โจทยปญหา และกรณีศึกษา หรือ
สถานการณจําลอง ในลักษณะ
ผลงานในวิชาเทคนิคการวิจยั
3. สามารถวางแผน และทําโครงการ
Project- based learning และ
วิจัยคนควาได
Problem- based learning
- การจัดรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนา
ทักษะทางเชาวนปญญา และการคิด
วิเคราะห เชน วิชาเทคนิคการวิจัย และ
ปญหาพิเศษ เปนตน
- การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่
เปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
- มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การมอบหมายงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การคนควาดวยตนเอง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. มีภาวะผูนําในการเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
และสามารถรวมมือกับผูอื่นในการ
แกไขปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
2. มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นใน

กลยุทธการสอน
- การมอบหมายใหทํางานรวมกันเปน
กลุม เพื่อฝกการเปนทั้งผูนํา และผู
ตามที่ดี ในการรับฟง การยอมรับ
หรือปรับเปลี่ยนความคิดเห็น
- กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนกับผูเรียน

การประเมินผล
- ใหนิสิตประเมินตนเองและผูรวมงาน
ในกลุม ในประเด็นที่เกี่ยวกับระดับ
ของการมีสวนรวมในการทํางานรวม
และนําผลการประเมินทีไ่ ดเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลรายวิชา
- กําหนดมีรายวิชามีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดย
มีการประเมินวางแผน และปรับปรุง
ตนเอง

กลยุทธการสอน
ผูเรียนกับผูส อน และผูเรียนกับบุคคล
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- การยกตัวอยางของผลกระทบของ
ทักษะดานนี้ตอตนเอง และสังคม
สอดแทรกในเนื้อหารายวิชา

การประเมินผล
ดานรับผิดชอบของนิสิต เชน ความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
การสงงานตรงตอเวลา
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1. สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3. สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ
หรือโครงการคนควา ที่ตีพิมพใน
รูปแบบที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการ

-

-

-

กลยุทธการสอน
มอบหมายงานที่ตองใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิตเิ ปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะหปญหา การ
ประมวลผล เรียบเรียงเปนรายงาน
และนําเสนอดวยสื่ออิเลคทรอนิกส
ในวิชาเทคนิคการวิจัย
มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายเอกสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติใหนิสติ อาน แปล
ตีความ และวิเคราะห พรอมทั้ง
นําเสนอหนาชั้นเรียน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการผาน
การสัมมนาทางวิชาการ

-

-

-

-

การประเมินผล
ประเมินผลจากงาน และกิจกรรมที่
ไดรับทีม่ อบหมาย
การทดสอบความสามารถในการใช
คณิตศาสตร สถิติ หรือการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ที่ไมเคยพบมากอน
ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษา
เขียนจากรายงานแตละบุคคลและรา
ยงงานกลุม
ประเมินจากทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาพูดในการนําเสนอหนาชันเรียน
และวิชาสัมมนา
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1306511
1306512
1306513
1306514
1306515
1306516
1306517
1306521
1306522
1306523
1306524
1306531
1306532
1306533
1306541
1306542
1306543
1306551
1306552
1306561
1306563
1306564
1306591
1306596
1306597
1306598
1306599

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหวางบุคคลและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1
2
1
2
3

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

1

2

1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะที่นิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
- มีการทวนสอบรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนตอปการศึกษา
- มี ท วนสอบมาตรฐานการเรี ย นรูที่ กํ าหนดในแต ล ะรายวิช าจากการให นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอน
ดําเนินการโดยหลักสูตร
- มีทวนสอบโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินความสอดคลองของกระบวนการเรียนการสอน
และวิธีการประเมิน ตลอดจนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นแกนิสิตกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกๆ ดาน
- ผลงาน รางวัล และกิจกรรมของนิสิต
- การประเมินโดยผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรบั การยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกลาว

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการชี้แจงเรื่องรายละเอียดของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่มี
ตอหลักสูตรใหแกอาจารยใหม
1.2 จัดใหมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง (mentoring system) โดยอาจารยอาวุโสซึ่งมีประสบการณสูงเปนผูให
คําปรึกษา แนะนําแกอาจารยใหม
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1.3 สงเสริมอาจารยใหมใหเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับกลยุทธและวิธีการสอน การประเมินผล และการ
ปรับปรุงหลักสูตร
1.4 สงเสริมใหอาจารยใหมไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณ โดยใหโอกาสเขารวมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส
1.5 สนับสนุนอาจารยใหมมีโอกาสศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และกลยุทธในการ
สอน
2.1.2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
2.1.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหา และแนวทางแกไขระหวางอาจารยใน
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
2.1.4 ประชุมเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป
2.1.5 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกสถาบัน และนําการเรียนรูมาถายทอดใน
ภาควิชา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกประเทศ และรวม
วิจยั กับนักวิจัยภายนอกสถาบัน
2.2.3 สนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2.2.4 สนับสนุนใหมีอาจารยชาวตางประเทศมารวมสอนและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาประเทศ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ
1.2 มีคณะกรรมการการศึกษาของคณะวนศาสตรเปนผูกํากับดูแล และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ใหแกทุกๆ หลักสูตรของคณะ
1.3 มีการประชุมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และการประชุมภาควิชาวนวัฒนวิทยาในการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ
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1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอนโดยอาศัยการประชุม
ของภาควิชาวนวัฒนวิทยา ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการ
ทุกปอยางตอเนื่อง
1.5 หลักสูตรใชผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตดานการจัดการเรียนการสอน และทวนสอบมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดในแตละรายวิชาจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา
1.6 มีการประเมิ นความพึ งพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และผูใช
บัณฑิต และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูของหลักสูตรที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกๆ ดาน
1.7 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการแตงตั้ง
คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ และมีการประเมินหลักสูตรโดยการสํารวจความคิดเห็นของอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ นิสิตปจจุบัน ผูสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
2. บัณฑิต
2.1 การควบคุมคุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด
2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
2.3 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อสิ้นปการศึกษา เพื่อนํามาบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
2.4 การประมาณความตองการของตลาดแรงงานและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคกอนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. นิสิต
3.1 มี กลไกการรั บ นิ สิ ตตามแผนการรั บ นิ สิตที่กําหนดโดยบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และ
หลักสูตร
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยการปฐมนิเทศจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และคณะวนศาสตร เพื่อแนะนําขอบังคับและขอปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ปฐมนิเทศจัดโดยหลักสูตรเพื่อแนะนําหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
3.3 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิตแรกเขา เมื่อนิสิตมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดแลว คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ การทําวิทยานิพนธ แลพ
อื่นๆ โดยนิสิตสามารถนัดเวลาเพื่อขอรับคําปรึกษา ไดหลายชองทาง เชน นัดโดยตรงกับอาจารย อีเมลล โทรศัพท
และสื่อออนไลน เปนตน นอกจากนี้นิสิตสามารถขอนัดเวลาเพื่อพบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอคําแนะนํา
ดานตางๆ ไดเชนเดียวกัน
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3.4 การวิเคราะหผลดําเนินงานของหลักสูตร ไดแก การคงอยู และ การสําเร็จการศึกษา โดยการสํารวจความพึง
พอใจของนิสิตตอการบริหารจัดการหลักสูตร และนิสิตสามารถยื่นอุทธรณไดโดยใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต และภาควิชาที่สังกัด เสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามลําดับ และการจัดการจากผลการประเมิน
และขอรองเรียนของนิสิตเพื่อปรับปรุงผลดําเนินงานของหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 มีแผนอัตรากําลังของคณะวนศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการรับอาจารยใหม และภาควิชา
วนวัฒนวิทยามีการกําหนดแผนอัตรากําลัง และพัฒนาบุคลากรของภาควิชาวนวัฒนวิทยา เพื่อรองรับความตองการ
ในการบริหารจัดการหลักสูตร
4.2 หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม และโปรงใส ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการรับอาจารยใหม โดยภาควิชาวนวัฒนวิทยากําหนดคุณสมบัติของอาจารยเพื่อให
สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง และพัฒนาบุคลากรของภาควิชาวนวัฒนวิทยา เพื่อใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชีย่ วชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่องรองรับความตองการในการบริหารจัดการหลักสูตร
4.3 มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และการประชุมอาจารยในภาควิชาวนวัฒนวิทยา
4.4 มีหลักเกณฑในการแตงตั้งอาจารยพิเศษสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบ
ของการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร การประชุมภาควิชาวนวัฒนวิทยา และการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวนศาสตร ตามลําดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดังนี้
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
5.2 มีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการสอดคลองกับเนื้อหาในแตละ
รายวิชา และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลของการเรียนรูในแตละรายวิชา
5.3 มีการประเมินผูเรียน และกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง ตลอดจนมีวิธีการประเมินที่หลากหลายให
สอดคลองกับการวัดผลของการเรียนรูในแตละรายวิชา
5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใหสอดคลองกับการวัดผลของการเรียนรูในแตละรายวิชา
5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 คณะวนศาสตร และภาควิชาวนวัฒนวิทยา มีการจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร และอื่นๆ อยางเพียงพอตอความตองการของนิสิต และอาจารย
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6.2 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มี ความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบ ค น ผานฐานขอมูล โดยมีสํานัก
หอสมุ ด กลางที่ มีห นั งสื อด านการบริ ห ารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูล สําหรับ การสืบ คน ของนิ สิต และ
อาจารย
6.3 ภาควิชาวนวัฒนวิทยามีหองปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวนวัฒน สําหรับการเรียนการสอน และ
การทําวิจัยของนิสิตอยางเพียงพอตอความตองการของหลักสูตร
6.4 ภาควิช าวนวัฒ นวิท ยามี การวางแผนอัต รากํ าลั ง การกํ าหนดคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน ง และการ
วางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับความตองการของ
หลักสูตร
6.5 หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต และอาจารยที่มีตอจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
6.6 มีการดําเนินการปรับปรุงการจัดการสิ่งสับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการเนิน
การของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

ปที่ 1


ปการศึกษา
ปที่ 2


ปที่ 3
































44

ตัวบงชี้และเปาหมาย
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ
โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
ที่เกี่ยวของกับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่
ถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมี
การนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1
*

ปการศึกษา
ปที่ 2
*

ปที่ 3
*
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*

*

*

*

*

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรกอนหนานี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต
การประชุมอาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง
เป าหมาย วัตถุประสงคของรายวิช า เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน โดยผานเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย
ประเมินจากอาจารยประเมินตนเอง และจากเพื่อนรวมงาน ผานการประชุมภาควิชา
อื่นๆ เชน ประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ การสอบถามจาก
นิสิต และ/หรือ นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนแตละคาบดวยการเขียนสมุดบันทึก
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตปจจุบัน/ชั้นปสุดทาย
2.2 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
2.4 ประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอที่ประชุมภาควิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
4.4 อื่นๆ ไดแก เสนอแผนการปรับปรุงการดําเนินงานสําหรับปการศึกษาตอไป แกภาควิชา และคณะตามลําดับ
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