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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร  ภาควิชาวนวฒันวิทยา 

 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร 25230021100119 

 ช่ือหลักสูตร 

    ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา 

   ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Silviculture  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนวัฒนวิทยา) 

 ชื่อยอ : วท.ม. (วนวัฒนวิทยา)  

 ชื่อเต็ม : Master of Science (Silviculture) 

 ชื่อยอ : M.S. (Silviculture) 

3. วิชาเอก 

   ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 สถานภาพของหลักสูตร 

 - หลักสูตรปรับปรงุ กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  

 - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน 

 - เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2520 

 - ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2555 

 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี  

21/ 2559  เม่ือวันท่ี 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2559  

 - ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี             เม่ือวันท่ี ……………. 

เดือน ................................ พ.ศ. ................... 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ป พ.ศ. 2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักวิจัยเชี่ยวชาญทางดานวนวัฒนวิทยา 

(2) นักวิชาการปาไม และนักวิชาการสิ่งแวดลอม เชี่ยวชาญทางดานวนวัฒนวิทยา 

(3) อาจารยสถาบันอุดมศึกษา เชี่ยวชาญทางดานวนวัฒนวิทยา 

(4) นักวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับงานทางดานวนวัฒนวิทยา 

(5) ผูดูแลและจัดการปาปลูกในบริษัทเอกชน 

(6) ประกอบอาชีพสวนตัวเก่ียวกับการปลูกปา 
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9.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3 2599 00113 38 4 ผูชวยศาสตราจารย นายกอบศักดิ์  วันธงไชย Dr.rer.nat. (Forest Fire Ecology) Forest Fire 

Ecology 
The University of Freiburg, 

Germany 
2551 

    วท.ม. (วนศาสตร) สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2540 

    วท.บ. (วนศาสตร) สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2537 

2 3 1009 03464 80 6 รองศาสตราจารย นางลดาวัลย  พวงจิตร D.Sc. (Agriculture and Forestry) Agriculture and 

Forestry 
University of Helsinki, Finland 2532 

    วท.ม. (วนศาสตร) สาขาวนวัฒน

วิทยา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2526 

    วท.บ. (วนศาสตร)  สาขาวนวัฒน

วิทยา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2525 

3 3 2099 00278 27 8 อาจารย นางวาทินี  สวนผกา ปร.ด. (วนศาสตร) สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2550 

    วท.ม. (วนศาสตร) สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2545 

    วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2541 

4 3 1024 01102 12 8 ผูชวยศาสตราจารย นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ Ph.D. (Biological Science) Biological 

Science 
Charles Darwin University, 

Australia 
2544 

    วท.ม. (วนศาสตร) สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2539 

    วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2534 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับโลกในปจจุบันท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว และมุงเนนการ

รวมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และการพัฒนาประเทศในฐานะประชาคมอาเซียนเปนประเด็น

สําคัญท่ีทุกภาคสวนของประเทศไทย ในขณะท่ีแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

เพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ และการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใหความสําคัญกับการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ ดวยการปลูกสรางสวนปา

เพ่ือนําไมมาใชประโยชนในครัวเรือนและอุตสาหกรรม การฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใหปาไมกลับมามี

สภาพสมบูรณดังเดิม และดํารงคบทบาทในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และการปลูกปาเพ่ือเปน

แหลงกักเก็บคารบอนอันเปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเปนปญหาในระดับ

โลก กอปรกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังมุงเนนการสราง

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการรักษาตนทุนทางธรรมชาติ โดยเนนการเพ่ิม

พ้ืนท่ีปาไมดวยการสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว การผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบ

นิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ และการเพ่ิมศักยภาพทางดานปาไมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ นอกจากนี้ ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมในระดับนานาชาติท่ีใหความสําคัญกับการรับรองทางปา

ไม (forest certification) ซ่ึงเปนเครื่องมือหรือวิธีการท่ีใชการตลาดเปนขอกําหนดในการจูงใจใหปรับปรุงวิธีการ

จัดการปาไมตามหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืนท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงเดียวในประเทศไทยท่ีเปนแหลงความรู

ดานปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตสาขาวนวัฒนวิทยาท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะข้ัน

สูง ท่ีผานการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีเนนใหบัณฑิตรูจักการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาอยางถูกตอง จึง

สอดคลองกับความตองการท่ีจําเปนในสถานการณปจจุบันและแผนการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต 
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหการ

พัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมโดยรวมพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนบนฐานของการใชทรัพยากรปาไมอยาง

ฟุมเฟอยจนเกินขีดความสามารถทําใหทรัพยากรปาไมเสื่อมโทรมลง และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

กอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงและมีความถ่ีในการเกิดมากข้ึน โดยฉพาะอยางยิ่งในภาวะการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก นอกจากจะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมแลวยังสงผลตอสิ่งแวดลอม 

คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมและความเปนอยูของประชากร ดังนั้น การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหแกผูเรียน

ถึงความสําคัญของทรัพยากรปาไม ความสามารถในการปรับตัวของทรัพยากรปาไมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ



5 

 

ภูมิอากาศ และการปลูกปาและการฟนฟูปาไมอยางมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนจึงนับวามีความสําคัญ

เปนอยางยิ่ง 
 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศโดยการผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู 

และความเชี่ยวชาญ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกสรางสวนปาและการฟนฟูปาไม 

 12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และทิศทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรมไมในระดับสากล 

 12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีภูมิปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม สรางและพัฒนาองคความรูท่ี

หลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานท่ีมีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ท่ีเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ท่ีเชื่อมโยงศาสตรการเกษตรอันประกอบดวย เกษตร ประมง และปาไม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย พรอมท้ัง

นอมนําศาสตรแหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล มาผสมผสานในการสรางสรรควิชาการและนําไปสูการ

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในดานตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

และมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการบูรณาการอนุรักษดานพลังงาน และ

สิ่งแวดลอมเขาไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการทํางานใน

บรรยากาศท่ีมีความปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน อันกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน   

ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ   

ไมมี 
 

หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา มีแนวคิดในการใหการศึกษา และสงเสริมความรู

และประสบการณ เพ่ือพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพท่ีมีความรูและความสามารถระดับสูงโดย

กระบวนการวิจัย เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานวนวัฒนวิจัยตอบสนองความตองการของประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเก่ียวของ โดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใหความสําคัญกับ
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การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศโดยการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ การฟนฟูปาไม การปลูกปานอกพ้ืนท่ีปา (trees 

outside the forest) การปลูกปาเพ่ือการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินมูลคาของระบบ

นิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ และการปลูกและฟนฟูปาไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ

สังคมโลก ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญในการสรางจิตสํานึกของการอนุรักษทรัพยากรปาไม และการปลูกปาและ

การฟนฟูปาไมอยางมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน นอกจากนี้หลักสูตรยังมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความสามารถในการสรางสรรคองคความรูดานวนวัฒนวิทยาเฉพาะดาน และจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ

สอดคลองกับความตองการของหนวยงานตางๆ และบริบทของโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มีพ้ืนฐานความรู

ทางวนศาสตรท่ีเขมแข็งและสามารถประยุกตใชเพ่ือตอยอดองคความรูดานวนวัฒนวิทยาระดับสูงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรทางดานวนวัฒนวิทยากับศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคสูงสุดของการปฏิบัติงาน และมีทักษะท่ีสําคัญของคนในศตวรรษท่ี 21 เชน ภาวะความเปนผูนํา มี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคม การใชภาษาและการสื่อสาร และการใชระบบ

สารสนเทศ เปนตน 

 

1.2 ความสําคัญ 

ภายหลังจากการยกเลิกสัมปทานปาไมท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2532 ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการในป 

พ.ศ. 2545 เปนตนมา การปลูกปาและฟนฟูปาธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกปาเพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดลอมในเมือง ไดเพ่ิม

ความสําคัญมากยิ่งข้ึน และไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากภาครัฐสูการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภาคประชาชน องคกรทองถ่ิน และเอกชน โดยท่ีแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ท่ีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศ โดยการใหความสําคัญกับการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ ดวยการปลูกสรางสวนปาเพ่ือนําไม

มาใชประโยชนในครัวเรือนและอุตสาหกรรม การฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใหปาไมกลับมามีสภาพ

สมบูรณดังเดิม และดํารงคบทบาทในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และการปลูกปาเพ่ือเปนแหลงกัก

เก็บคารบอนอันเปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเปนปญหาในระดับโลก 

ตลอดจนการผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา จึงเปนหลักสูตรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร

ในสายอาชีพทางวนวัฒนวิทยาใหออกไปปฏิบัติงานดานวนวัฒนวิทยา และการพัฒนาวิชาการดานสวนปา ตลอดจน

การฟนฟูปาไมเพ่ือสนองความตองการของประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป 
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1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.3.1 เพ่ือผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตใหท่ีมีความรูและความสามารถระดับสูงทางดานวนวัฒนวิทยา 

สามารถนําความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพดานการปลูกและฟนฟูปา ตามความ

ตองการของภาครัฐ และภาคเอกชน ไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และบริบทของโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  

 1.3.2 เพ่ือสงเสริมการคนควาวิจัยทางดานวนวัฒนวิทยาใหตอบสนองความตองการของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชนทองถ่ิน และบรรเทาปญหาสภาวะแวดลอมในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือสงเสริมการคนควาวิจัยเทคโนโลยีในการปลูก บํารุงปาไม และพัฒนาผลผลิตใหสนองความตองการของทองถ่ิน  

ภาคอุตสาหกรรม  สภาวะแวดลอมในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 1.3.3 เพ่ือพัฒนาวิชาการดานการปลูกและฟนฟูปาสูความเปนเลิศ และจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ

สอดคลองกับความตองการของหนวยงานตางๆ และกระแสของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. การเพ่ิมขีดความสามารถและ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ของหลักสูตร 

 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ติดตามความกาวหนาของผูเรียน 

3. การพัฒนาทักษะการสอนของ

อาจารยประจําหลักสตูรใหมี

คุณสมบัติท่ีถึงพรอมตอการผลิต

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4. การพัฒนาศักยภาพตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

5. การสงเสริมการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

6. การสํารวจตวามตองการและจัดหา

ปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. หลักสตูรท่ีมมีาตรฐาน 

 

2. จํานวนบัณฑติท่ีจบตามกําหนดเวลา

เพ่ิมข้ึน 

3. รอยละของอาจารยประจําหลักสตูร

ไดรับการพัฒนาทักษะการสอน 

 

 

4. รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูรท่ีมตีําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

5. จํานวนผลงานตีพิมพในระดบัชาตแิละ

นานาชาติของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

6. ความพึงพอใจของผูเรียนและผูสอนตอ

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

7. รอยละของผูเรียนไดรับทุนวิจัย 
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การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

2. การพัฒนาทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษในการเรียนรูและ

การปฏิบัติวิชาชีพ 

1. การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนการ

คนควาตําราหรือแหลงขอมูล

ภาษาอังกฤษและการเขียนบทความ

ภาษาอังกฤษ 

2. การสนับสนุนใหนิสตินําเสนอผลงาน/

ตีพิมพผลงานวิชาการในระดบั

นานาชาติ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีการมอบหมายงานให

นิสิตคนควาและ/หรือทํารายงาน

ภาษาอังกฤษ 

 

2. จํานวนการนําเสนอผลงาน/ผลงาน

ตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

3. การพัฒนาวิชาการดานการปลูก

และฟนฟูปาสูความเปนเลิศ 

1. การสงเสริมการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

2. การสนับสนุนใหนิสตินําเสนอผลงาน/

ตีพิมพผลงานวิชาการในระดบั

นานาชาติ 

1. จํานวนผลงานตีพิมพ/นําเสนอในระดับ

นานาชาติของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูรและอาจารยประจําหลักสูตร 

2. จํานวนการนําเสนอผลงาน/ผลงาน

ตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

4. การสงเสริมดานคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

1. การสงเสริมดานคณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผาน

กระบวนการเรียนการสอน การวิจยั 

การจัดทําวิทยานิพนธ และการตพิีมพ

ผลงานวิจัย 

1. วิทยานิพนธ/ผลงานวิจยัท่ีไมซ้ําซอน  

และ/หรือ ลอกเลียนแบบจากงานวิจัย

อ่ืนๆ 

5. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

องคความรูและเทคโนโลยี

วนวัฒน 

1. การบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา 

และการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

1. จํานวนวิทยานิพนธท่ีไดรับการสนับสนุน

ทุนวิจัยจากโครงการวิจัยของของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสตูร 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  เปนระบบทวิภาค  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

 ในวัน – เวลาราชการ 

 ภาคการเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

 ภาคการเรียนท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
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2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวนศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  

 นิสิตท่ีไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวนศาสตร มีพ้ืนฐานความรูและความเขาใจเก่ียวกับปา

ไมในระดับท่ีแตกตางกัน 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

 การเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการปรับความรูพ้ืนฐานทางดานปาไมข้ึนอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และการเรียนรายวิชา 01306511 ภาพรวมวนวัฒน เพ่ือใหนิสิตไดเขาใจถึงงานทางดานวนวัฒนท้ังระบบ 
 

2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 

2560 15 - 15 

คาดวาจะมผีูจบการศึกษาตลอดหลักสตูรปละ 15 คน เริม่

จบปการศึกษา 2562 

2561 15 15 30 

2562 15 15 30 

2563 15 15 30 

2564 15 15 30 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 543,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 

รวมรายรับ 570,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาใชจายการเรยีนการสอน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คาใชจายกิจกรรมนอกหลักสูตร 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คาใชจายอ่ืนๆ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายจาย 600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

คาใชจายตอหัว (บาท/ป) 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร  32,000 บาท/ป (ไมรวมคาบุคคลากรในการเรียน และ

คาใชจายในงานวิจัย) 

2.7  ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

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) 

1, 1 

 - วิชาเอกบังคับ     6 หนวยกิต  

 01306512** ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร 

(Biomass Production and Nutrient Cycling) 

3 (3-0-6) 

 01306591** เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน 

(Research Techniques in Silviculture) 

3 (3-0-6) 

 - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  16 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียน ไมนอยกวา 10 หนวยกิต ดังตัวอยาง รายวิชาตอไปนี้ 

 

 

     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 
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 01306513** ระบบวนวัฒนเพ่ือการรับรองทางปาไม 

(Silvicultural Systems for Forest Certification) 

3 (3-0-6) 

 01306514** วนวัฒนปาชายเลนประยุกต 

(Applied Mangrove Silviculture) 

3 (3-0-6) 

 01306515** การฟนฟูปา 

(Forest Restoration) 

3 (3-0-6) 

 01306516** วนวัฒนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Silviculture and Climate Change) 

3 (3-0-6) 

 01306517** วนวัฒนข้ันสูง 

(Advanced Silviculture) 

3 (3-0-6) 

 01306521** เมล็ดไมปาประยุกต 

(Applied Forest Tree Seeds) 

3 (3-0-6) 

 01306522** การเติบโตและการพัฒนาของตนไม 

(Growth and Development of Trees) 

3 (2-3-6) 

 01306523 การปรับปรุงพันธุไมปาประยุกต 

(Applied Forest Tree Improvement) 

3 (3-0-6) 

 01306524 การอนุรักษพันธุกรรมไมปา 

(Conservation of Forest Tree Genetics) 

3 (3-0-6) 

 01306531 นิเวศวิทยาไฟปา  

(Forest Fire Ecology) 

3 (3-0-6) 

 01306532 การจัดการไฟปา  

(Forest Fire Management) 

3 (3-0-6) 

 01306533 การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม 

(Forest Health Monitoring) 

3 (3-0-6) 

 01306541** การประเมินคุณภาพถ่ินท่ีข้ึนปาไม 

(Forest Site Quality Assessment) 

3 (3-0-6) 

 01306542** การจัดการดินปาไม  

(Forest Soil Management) 

3 (3-0-6) 

 01306561 วนวัฒนเขตเมืองข้ันสูง 

(Advanced Urban Silviculture) 

3 (3-0-6) 

 01306563 ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง 

(Urban Microclimate)  

3 (3-0-6) 

     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง  
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 01306564 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง 

(Management of Urban Green Spaces) 

3 (3-0-6) 

 01306596** เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน  

(Selected Topics in Silviculture) 

1-3 

 01306598** ปญหาพิเศษ  

(Special Problems) 

1-3 

 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชา หรือนอกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยมีรหัสวิชาสามตัวทายระดับ 500 

ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หัวหนา

ภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

 01306599 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

1-12 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา 

ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3-5 (306) หมายถึง สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา 

เลขลําดับท่ี 6 (5) หมายถึง รหัสวิชาระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 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  

เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 

 

     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง  
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

 ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01306512 ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร    3 (3-0-6) 

  วิชาเอกเลือก     9 ( -  -  ) 

  รวม    12 ( -  -  ) 

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

 01306591 เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน    3 (3-0-6) 

  วิชาเอกเลือก      7 ( -  -  ) 

  รวม   10 ( -  -  ) 

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

 01306597 สัมมนา     1 

 01306599 วิทยานิพนธ     6 

  รวม     7  

 ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01306597 สัมมนา      1 

 01306599 วิทยานิพนธ     6 

  รวม     7 

 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

01306511** ภาพรวมวนวัฒน 

(Overview of Silviculture)  

หลักวนวัฒน การประยุกตทางวนวัฒนเพ่ือการปรับปรุงและขยายพันธุไมปา 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. 

3 (3-0-6) 

01306512** ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร 

(Biomass Production and Nutrient Cycling) 

โครงสรางและหนาท่ีของหมูไมในระบบนิเวศของปาธรรมชาติและปาปลูก ปจจัย

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพัฒนาการของหมูไม ผลผลิตมวลชีวภาพ สมดุลคารบอน และ

การหมุนเวียนสารอาหาร การประยกุตระบบวนวัฒนเพ่ือการปรับปรุงผลิตภาพของปา

ไม 

3 (3-0-6) 

     

*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** ระบบวนวัฒนเพ่ือการรับรองทางปาไม 

(Silvicultural Systems for Forest Certification) 

หลักและแนวคิดของระบบวนวัฒนและการรับรองทางปาไม การปฏิบัติตอหมูไม 

ระบบวนวัฒนท่ีเหมาะสม การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชระบบวนวัฒน 

และมาตรการดานกฎหมายและนโยบายปาไมท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชระบบ

วนวัฒนในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

3 (3-0-6) 

 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 

(Applied Mangrove Silviculture) 

โครงสรางและหนาท่ีของระบบนิเวศปาชายเลน เทคนิคการปลูก ฟนฟู การบํารุง

ดูแล การตัดฟนปาชายเลนธรรมชาติและสวนปา หลักเกณฑในการเลือกใชระบบ

วนวัฒนท่ีเหมาะสมเพ่ือการจัดการและการใชประโยชนปาชายเลนอยางยั่งยืน 

3 (3-0-6) 

 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 

(Forest Restoration) 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  แนวคิดทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน  การ

ประยุกตใชการปฏิบัติทางวนวัฒนในการฟนสภาพปา การฟนฟูสมรรถนะปาไม และ

การฟนฟูเชิงนิเวศ และกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

3 (3-0-6) 

     

*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 

(Silviculture and Climate Change) 

แนวคิดและสถานการณปจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบ

นิเวศปาไมในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการในการบรรเทา

ผลกระทบและการปรับตัวของภาคปาไม และการดําเนินงานระดับชาติและระดับ

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. 

3 (3-0-6) 

01306517** วนวัฒนข้ันสูง 

(Advanced Silviculture) 

การวิจัยข้ันสูงดานความสัมพันธของการเกิด การเติบโต โครงสราง สุขภาพ และ
คุณภาพของปาไม กับปจจัยสิ่งแวดลอมตั้งแตในระดับภูมิภาคจนถึงระดับพ้ืนท่ี และ
การพัฒนาการปฏิบัติทางวนวัฒนข้ันสูง 

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. 

3 (3-0-6) 

01306521** เมล็ดไมปาประยุกต 

(Applied Forest Tree Seeds) 

สรีรวิทยาและชีวเคมีของเมล็ดไมปา ผลของความเคนท่ีมีตอความมีชีวิตของเมล็ด 

เทคนิคพิเศษในการผลิตเมล็ดไมปา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

3 (3-0-6) 

 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 

(Growth and Development of Trees) 

แบบรูปและข้ันตอนของการเติบโตและการพัฒนาของตนไม  ปจจัยสิ่งแวดลอม

และการปฏิบัติทางวนวัฒนท่ีควบคุมการเติบโตและการพัฒนาของตนไม 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.   

3 (3-0-6) 

01306523 การปรับปรุงพันธุไมปาประยุกต 

(Applied Forest Tree Improvement) 

เทคนิคในการปรับปรุงพันธุไมปาและสวนปาไมสายตน ผลิตภาพและผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจของการปรับปรุงพันธุไมปา แผนงานปรับปรุงพันธุไมปาเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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. 

3 (3-0-6) 

01306524 การอนุรักษพันธุกรรมไมปา 

(Conservation of Forest Tree Genetics)  

ความหลากหลายทางชีวภาพและการแปรผันทางพันธุกรรม แนวคิดและกลยุทธใน

การอนุรักษพันธุกรรมไมปา การมีสวนรวมของประชาชน การประยุกตเทคโนโลยี 

ชีวภาพทางดานชีวโมเลกุลในการอนุรักษพันธุกรรม องคกรและเครือขายในการ

อนุรักษพันธุกรรมไมปา กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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. 

 

 

 

 

3 (3-0-6) 

     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง  
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01306531 นิเวศวิทยาไฟปา 

(Forest Fire Ecology) 

3 (3-0-6) 

 หลักนิเวศวิทยาและไฟปา ความสัมพันธของนิเวศวิทยากับไฟ การถายเทความ

รอนจากไฟในระบบนิเวศ ผลของอุณหภูมิและความรอน ผลของไฟตอดิน น้ํา อากาศ 

พรรณพืช และสัตวปา ความสัมพันธระหวางไฟปากับการแปรผันของสภาพภูมิอากาศ 

ไฟในระบบนิเวศเขตรอน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

 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. 

 

01306532 การจัดการไฟปา  

(Forest Fire Management) 

ธรรมชาติของไฟ ชีวภูมิศาสตรและนิเวศวิทยาของไฟในเขตรอน นโยบายการ

จัดการไฟปา เศรษฐศาสตรของการจัดการไฟปา การปองกันไฟปา การตรวจหาไฟปา 

การเตรียมการดับไฟปา เครื่องมืออุปกรณท่ีใชดับไฟปา การดับไฟปา องคกรดานไฟปา 

การจัดการใชประโยชนจากไฟ การวางแผนและการควบคุมไฟปาในประเทศไทย 

การบูรณาการจัดการไฟปา การจัดการไฟปาในบางประเทศ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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. 

3 (3-0-6) 

01306533 การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม 

(Forest Health Monitoring) 

การเจริญทดแทนและกระบวนการเกิดปาไม หลักการเสื่อมลงของปา เกณฑและ

ปจจัยในการจําแนกสุขภาพปาไม ปจจัยทางดานลบและความเสียหาย ดัชนีชี้วัดและ

วิธีการติดตามตรวจสอบสุขภาพของตนไมและปาไม 

 

 

3 (3-0-6) 

     

*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** การประเมินคุณภาพถ่ินท่ีข้ึนปาไม 

(Forest Site Quality Assessment) 

ถ่ินท่ีข้ึนและปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเติบโตและผลผลิตของปาไม การ

ประเมินลักษณะเฉพาะของดิน สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศใหเหมาะสมกับ

ชนิดไม และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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. 

3 (3-0-6) 

01306542** การจัดการดินปาไม 

(Forest Soil Management) 

สาเหตุ หลัก และการจัดการดินและสารอาหารในดิน แนวทางในการปรับปรุงและ

บรรเทาปญหาดินปาไม การใชหลักวนวัฒนในการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ

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. 

3 (3-0-6) 

01306543** การวิเคราะหสารอาหารดินและพืชปาไม 

(Forest Soil and Plant Nutrient Analysis) 

หลักและเทคนิคในการวิเคราะหสมบัติของดินปาไมและพืช การแปลความหมาย 

การประเมินผล การประยุกตในกิจกรรมปาไม และการจัดการสารอาหารจากการ

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. 

3 (2-3-6) 

 

 

 

     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง  
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01306551 สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน 

(Commercial Forest Plantation in the Tropics) 

วิวัฒนาการของการสรางสวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอนท้ังไมพ้ืนเมืองและไมตาง

ถ่ิน แบบรูปและวนวัฒนวิทยาของสวนปาเชิงพาณิชย การปรับปรุงพันธุไมปา 

เทคโนโลยีการปลูก การจัดการ และการตัดฟน การตลาด การออกใบรับรองปาไม 

และการกําหนดนโยบายและแผนในการปลูกปาเชิงพาณิชยในเขตรอน มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

3 (3-0-6) 

 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. 

 

01306552 การทําฟารมไมปา 

(Forest Tree Farming) 

การปลูกเลี้ยงไมปา การวางแผนฟารมไมปา ระบบการทําฟารมปาไมแบบมีสัญญา 

การออกใบรบัรองปาไม การใหเงินอุดหนุนการตลาดไมแปรรปู และสหกรณสวนปา 

Forest tree domestication, forest farm planning, contract system for 

tree farming, forest certification, subsidization, timber marketing, and 

forest plantation cooperatives. 

3 (3-0-6) 

01306561 วนวัฒนเขตเมืองข้ันสูง 

(Advanced Urban Silviculture) 

บทบาท หนาท่ี และลักษณะทางสถาปตยลักษณของไมตนในเมือง รูปแบบพิเศษ

ของไมตนเพ่ืองานภูมิทัศน  ปจจัยอชีวนะและปจจัยชีวนะท่ีมีผลตอตนไมในเมือง การ

สงวนรักษาตนไมขนาดใหญ ในเขตเมือง การจัดการตนไม ท่ี เปนอันตราย การ

ทําศัลยกรรมตนไม การติดตามตรวจสอบสุขภาพของตนไมในเมือง มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

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. 

3 (3-0-6) 

   
     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง  
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01306564 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

(Management of Urban Green Spaces) 

วิวัฒนาการพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง หลักการวางแผน และการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวใน

เมือง  การบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาตรการและการวิจัยเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ี

สีเขียวในเมือง  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Evolution of urban green spaces, principles and management of 

urban green space planning, administration and related organizations, 

measures and researches regarding urban green space management.  

Field trip required. 

3 (3-0-6) 

01306591** เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน 

(Research Techniques in Silviculture) 

เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวของานวิจัย วิธี

รวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การ

วิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอใน

การประชุม และการตีพิมพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

3 (3-0-6) 

 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  

(Selected Topics in Silviculture) 

เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in Silviculture at the master’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 

1-3 

01306597 สัมมนา  

(Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวนวัฒน ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in 

silviculture at the bachelor’s degree level. 

 

1 

     

*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 วิทยานิพนธ  

(Thesis) 

วิจัยในระดับปริญญาโท  และเรียบเรียงเขียนเปนวทิยานิพนธ 

Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 

 

1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง  
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายกอบศักด์ิ  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 

 

งานวิจัย 

1. การกักเก็บคารบอนในปาผลัดใบท่ีมีความถี่ของไฟ

แตกตางกัน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 

จังหวัดอุทัยธานี, 2556 

2.  ผลของปจจัยส่ิงแวดลอมตอความหลากหลายของ

สัตวหนาดินในพ้ืนท่ีระบบนิเวศแหลงนํ้าท่ีตางกัน, 

2557 

3. Fuel properties and fire behavior 

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 Kha  Khaeng Wildlife 

Sanctuary,  Thailand, 2556   

5. Effects of past burning frequency on woody 

plant structure and composition in dry 

dipterocarp forest, 2557 

01306511 

01306531 

01306532 

01306533 

01306596 

01306597 

01306598 

01305599 

 

01306511 

01306516 

01306531 

01306532 

01306533 

01306596 

01306598 

01305599 

 

2 นายจงรัก  วัชรินทรรัตน 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533 

วท.ม. (วนศาสตร)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 

3 3010 00777 85 7 

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 

01306515 

01306541 

01306542 

01306551 

01306591 

01306596 

01306598 

01306599 

01306541 

01306542 

01306551 

01306552 

01306598 

01306599 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

environmental factor in Huai Raeng-Klong 

Peed subwatershed, Trat province of 

Thailand, 2556 

3 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 

งานวิจัย 

1. ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมไมปาและ

โอกาสทางดานการศึกษาวิจัยและพัฒนา ศูนยวิจัยปา

ไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559 

2. การคัดเลือกแมไมเทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559 

3. องคความรูทองถิ่นและการใชประโยชนพืชสมุนไพร

ของชุมชนสูการฟนฟูปาไมh การประชุมการปาไม

ประจําป 2559  

01306521 

01306523 

01306596 

01306598 

01306599 

01306513 

01306521 

01306524 

01306596 

01306598 

01306599 

4 นายพรเทพ เหมือนพงษ 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555 

3 6401 00356 31 1 

งานวิจัย 

1. การทดลองพันธุไมวงศยาง 8 ชนิด ในสถานีวนวัฒน

วิจัยทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี, 2556 

2. ความสัมพันธระหวางการเติบโตและขนาดแกนของไม

พะยูง อายุ 26 ป ณ สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ, 

2558 

3. ความเพ่ิมพูนเฉล่ียรายปและสมการเพ่ือประเมิน

อัตราสวนแกนของไมพะยูงในประเทศไทย, 2558 

01306516 

01306541 

01306597 

01306517 

01306533 

01306541 

01306551 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

5 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 

งานวิจัย 

1. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 4 ชนิดท่ีมีอายุลํา

ตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัด

เชียงใหม, 2558 

2. การประเมินมูลคาคารบอนท่ีกักเก็บในไมยืนตนของ

ปาชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ, 2558 

3. Photoprotection of evergreen and drought-

deciduous tree leaves to overcome the dry 

season in monsoonal tropical dry forests in 

Thailand, 2557 

 

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 

01306511 

01306516 

01306522 

01306561 

01306563 

01306564 

01306571 

01306591 

01306596 

01306598 

01306599 

 

01306511 

01306516 

01306522 

01306561 

01306563 

01306564 

01306591 

01306596 

01306598 

01306599 



24 

 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 

plantations in Thailand, 2559 

6 นางวาทินี  สวนผกา* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

ปร.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 

3 2099 00278 27 8 

งานวิจัย 

1. การเติบโตและผลผลิตของไมพะยูงท่ีปลูกแบบ

เชิงเดียวและเชิงผสม ในสวนปาทากุมโนโบรุอุเมดะ 

จังหวัดตราด, 2558 

2. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิและปาปลูกโต

เร็วไมตางถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง 

จังหวัดเชียงใหม, 2558 

3. การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไมเสม็ด

ขาวในสวนปาทากุม โนโบรุ อุเมดะ จังหวัดตราด, 

2558 

4. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะชําท่ีเหมาะสมสําหรับ

การผลิตตนตอยางพารา, 2558 

5. สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการในปาชายเลน 

บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือพัฒนาชายฝงอันดามัน จังหวัด

ระนอง, 2559. 

6. Planting of Five Tree Species for 

Rehabilitation in Wang Nam Khieo Training 

Camp, Nakhon Rachasima Province, 

Thailand, 2559 

01306521 

01306524 

01306551 

01306563 

01306596 

01306598 

01306599 

01306516 

01306521 

01306524 

01306596 

01306598 

01306599 

 

 

7 นายรุงเรือง  พูลศิริ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

Dr.nat.techn. (Forest Soils) 

University of Natural Resources 

and Applied Life Sciences, 

Austria, 2546 

3 2001 01212 383 

งานวิจัย 

1. การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บคารบอนใน 

สบูดํา, 2556 

2. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในสวนไผ 4 ชนิดท่ีมีอายุลํา

ตางกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม, 

2558 

3. ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายตน

ตางๆ อายุ 5 ป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, 

2558 

4. Forest structure and species diversity of 

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, 

01306511 

01306541 

01306542 

01306543 

01306571 

01306591 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

 

01306511 

01306542 

01306543 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

 



25 

 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

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 sub-

watershed on quantifying soil carbon 

potential with process base model, 2557 

8 นายสคาร  ทีจันทึก 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

วท.ด. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

3 3021 00349 65 3 

งานวิจัย 

1. ผลของการตัดขยายระยะตอการ เติบโตและผลผลิต

ของไมกระถินเทพท่ีขึ้นเองในพ้ืนท่ี เหมืองแรราง 

สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556 

2. การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไมปาในพ้ืนท่ี

โครงการปลูกฟนฟูท่ีดําเนินการโดย บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน), 2557 

3. ปริมาณซากพืชท่ีรวงหลนของสังคมพืชปาไมท่ีเกิดจาก

การฟนฟูในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ณ จังหวัดลําปาง, 

2559   

4. การเติบโตและลักษณะสังคมพืชท่ีไดจากการฟนฟู

ระบบนิเวศปาไมในพ้ืนท่ีผานการทําเหมืองแรหินปูน

เขาวง จังหวัดสระบุรี , 2559 

5. ลักษณะโครงสรางสังคมพืชและปจจัยส่ิงแวดลอมบาง

ประการในพ้ืนท่ีฟนฟูบริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ 

บางกระเจา จังหวัดสมุทรปราการ , 2560 

 

01306512 

01306514 

01306515 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

 

01306512 

01306514 

01306515 

01306596 

01306598 

01306599 

 

9 นายสมพร  แมล่ิม   

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

ของไมกระถินเทพาท่ีขึ้นเองในพ้ืนท่ีเหมืองแรราง 

สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556 

2. ไมใหญ ในพ้ืนท่ีสี เขียวคุ งบางกะเจา อําเภอพระ

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 

10130652  

01306524 

01306596 

01306598 

01306599 

01306516 

01306521 

01306524 

01306596 

01306598 

01306599 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

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 

 

งานวิจัย 

1. การกักเก็บคารบอนในปาผลัดใบท่ีมีความถี่ของไฟ

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 drought-

deciduous 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 

01306511 

01306516 

01306523 

01306524 

01306551 

01306571 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

01306511 

01306516 

01306523 

01306551 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 

 

 

3.2.2  อาจารยผูสอน 

 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นางสาวมณฑาทิพย  โสมมีชัย  

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (วนศาสตร) 

งานวิจัย 

1. ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตและผลผลิต

ของไมกระถินเทพาท่ีขึ้นเองในพ้ืนท่ีเหมือนแรราง

สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา, 2556 

2. ไมใหญในพ้ืนท่ีสีเขียวคุงบางกะเจา อําเภอพระ

01306596 

01306597 

01306598 

 

01306561 

01306563 

01306564 

01306596 

01306597 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

3 4116 00102 66 3 

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 2558 

3. อิทธิพลของโครงสรางหมูไมในระบบวนเกษตรแบบ

สวนบานตอความผันแปรภูมิอากาศจุลภาค ดานต้ังใน

พ้ืนท่ีสีเขียวบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ, 2558 

01306598 

2 นางสาวออ  พรานไชย 

อาจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

Dr.rer.silv. (Forestry),  

Dresden University of 

Technology,  

Germany, 2558 

3 1009 01296 663 

งานวิจัย 

1. Spatial patterns of Avicennia germinans 

mangrove trees during natural restoration: 

Inferences on the importance of intraspecific 

facilitation, 2556 

2. The importance of conspecific facilitation 

during recruitment and regeneration: A case 

study in degraded mangroves, 2557 

3.The mangrove forrest dynamics model 

mesoFON,2557 

 

01306511 

01306514 

01306596 

01306598 

01306511 

01306513 

01306514 

01306596 

01306597 

01306598 

 

3.2.3  อาจารยพิเศษ  

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายนิพนธ  ต้ังธรรม 

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 

งานวิจัย 

1. ผลของนํ้าท้ิงจากการเล้ียงกุงขาว (Penaeus 

vannamei) แบบพัฒนาตอคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า

ธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2551 

2. พฤติกรรมสัตวท่ีบอกนัยการเกิดดินโคลนถลมจากการ

สังเกตพบโดยคนทองถิ่นในอําเภอทาปลา จงัหวัด

อุตรดิตถ, 2553 

3. การอนุมานหลักการจัดเรียงโครงสรางส่ิงแวดลอมใน

การบําบัดนํ้าเสีย :กรณีศึกษาชุมชนบางปรอก จังหวัด

ปทุมธานี, 2553 

4. การจําลองแบบเครือขายเพ่ือทํานายผลผลิตมัน

สําปะหลังในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2553 

5. นัยทางวิทยาศาสตรขององคความรูเรื่องการบําบัดนํ้า

01306596 

01306597 

01306598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

เสียของชุมชนบริเวณแมนํ้าปะเหลียนจังหวัดตรัง, 

2553 

6. กระบวนการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอมดาน

การเกษตรของชุมชนคอยรุตต๊ักวา, 2554 

7. การวางแผนคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีใหเกิด

ความยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น

ในพ้ืนท่ีตําบลหัวไทร 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 

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 

 

งานแตงเรียบเรียง 

1. หนาแลงของสวนปา อ.อ.ป., 2526  

2. โครงการพระราชดําริ, 2528 

3. ไมโตเร็วท่ีปลูกงายตายยาก, 2535 

4. การจัดการระบบนิเวศปาเขตรอนแบบผสมผสาน : 

ประสบการณจากสถานีวิจัย ลุมนํ้าแมกลอง, 2547 

5.  ไมยางนา : จากปาสูวัง, 2550 

งานวิจัย 

1. เทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุและการพัฒนา  ของกลา

ไผหวานอางขาง, 2548 

2. การจัดการลุมนํ้าแบบยั่งยืนโดยใชระบบวนเกษตร

เปนฐาน, 2550 

3. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทุติยภูมิและปาปลูก

โตเร็วไมตางถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง 

จังหวัดเชียงใหม, 2558 

4. An overview of highland reforestation 

project at Angkhang, Chiangmai, 2539 

01306596 

01306597 

01306598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

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 

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 

งานแตงเรียบเรียง 

1. รากฐานวนวัฒนวิทยา, 2523 

งานวิจัย 

1. การเปรียบเทียบรูปลักษณะของการเจริญเติบโตของ

สวนไมสักท่ีปลูกดวยระยะหางตาง ๆ กันส่ีระยะท่ี

ตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง, 2524 

2. การปกคลุมของเรือนยอดในปาสามชนิดบริเวณลุม

นํ้าพรม จังหวัดชัยภูมิ, 2525 

3. การเปรียบเทียบการปกคลุมของเรือนยอดใน

ระดับชั้นตางๆกันของปา 3 ชนิด บริเวณลุมนํ้าพรม 

จังหวัดชัยภูมิ, 2526 

4.  การสะสมของซากพืชท่ีเปนกิ่งไมบนปาดิบแลง 

เหนือเขื่อนนํ้าพรม จังหวัดชัยภูมิ, 2529 

5. การทดแทนของสังคมพืชกับปริมาณตะกอนบนพ้ืนท่ี

หลังการทําไรเล่ือนลอยในปาดิบเขา ดอยปุย 

เชียงใหม, 2530 

6. การเกิดขึ้นใหมของพืชพรรณในชองวางระหวาง

เรือนยอดในปาดิบเขาบริเวณสถานีตนนํ้าหวยนํ้าดัง 

จังหวัดเชียงใหม, 2534 

7.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดินกับพืชในปา

เต็งรังโดยวิธี Discriminant analysis, 2537 

8. การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินกับ

ผลผลิตนํ้าทา ในลุมนํ้าหวยทับทัน, 2557 

9. การวิเคราะหศักยภาพในการจัดการไฟปาโดยการมี

สวนรวมของประชาชนบานทุงเจริญ ตําบลบอเหล็ก

ลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร, 2557 

01306596 

01306597 

01306598 

 

4 นายมณฑล จําเริญพฤกษ 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523 

งานวิจัย 

1. ความหลากหลายของพืชพรรณปาดิบแลงภายหลัง

การสัมปทานทําไมในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยและฝกอบรมวน

เกษตรตราด จังหวัดตราด, 2556 

2. การสํารวจและรวบรวมพันธุทํามัง (Litsea 

petiolata Hook.f.) ในเขตจังหวัดระนอง, 2556 

01306517 

01306552 

01306591 

01306596 

01306598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

Ph.D. (Silviculture and Forest 

Influences) 

University of Los Banos, The 

Philippines, 2531 

3 1999 00030 29 3 

3. ผลของ BAP, kinetin และ TDZ ตอการเจริญเติบโต

ของใบสีทองในสภาพปลอดเช้ือ, 2558 

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 

งานวิจัย 

1. การยอยสลายของซากพืช ในสวนปาไมโตเร็วท่ีปลูก

เพ่ือผลิตพลังงานชีวมวล, 2555 

2. การรวบรวมแหลงพันธุกรรมของหยีนนํ้าเพ่ือผลิตไบ

โอดีเซลในประเทศไทย, 2556 

3. การคัดเลือกไมโตเร็วทนเค็มดวยวิธีการปลูกใน

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 

01306596 

01306597 

01306598 

 

6 นายสันต  เกตุปราณีต 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2513 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมไฟปา

พ้ืนท่ีสวนปาแมต่ืน ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก, 2556 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

01306513 

01306531 

01306532 

01306598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.ม. (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2517 

Ph.D. (Forest Fire Science) 

University of Washington, USA, 

2525 

3 1005 00419 81 1 

ปาไมบริเวณพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติแหงชาติปาดง

ระแนงอําเภอยางตลาด และอําเภอหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ, 2557 

3. การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษทรัพยากรปา

ไมปาสงวนแหงชาติปาภูระงํา อําเภอแวงใหญ และ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน, 2557 

4. การมีสวนรวมของราษฎรในการควบคุมไฟปาใน

พ้ืนท่ีปาชุมชนบานโนนชาด ตําบลดงเค็ง อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน, 2557 

7 นายสุรีย  ภูมิภมร 

รองศาสตราจารย 

วน.บ. (วนศาสตร) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, 2511 

M.F. M.F. (Silviculture), University 

of helsinki, Finland, 2514 

D.Sc. (Forest Genetics), University 

of Helsinki, 2521 

3 1006 00119 95 9 

งานแตงและเรียบเรียง 

1 .ไมอเนกประสงคกินได, 2540. คณะกรรมการสาขา

เกษตรศาสตรและชีววิทยา สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ ,กรุงเทพฯ. 

2. พรรณพืชในประวัติศาสตรไทย, 2548 

3. ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการปาไมและ

ส่ิงแวดลอม, 2552 

งานวิจัย 

1.  Photosynthesis in three provenances of 

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 

01306596 

01306597 

01306598 

01306599 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

Krating Plantation, Chachoengsao Province, 

Thailand, 2555 

8 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 

 

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 

01306596 

01306598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

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 

8 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  

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 

01306596 

01306598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

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

คณะกรรมการท่ีปรึกวิทยานิพนธ อันประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวมอีกอยางนอย 1 คน ท้ังนี้ ตองมีการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธในการสัมมนาครั้งท่ี 1 กอนการ

ดําเนินการเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติหัวขอ นําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาครั้งท่ี 2 นําเสนอรูปเลม

วิทยานิพนธในการสอบวิทยานิพนธ และในรูปแบบของการตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ (preceedings) หรือ

วารสารวิจัยซ่ึงเปนท่ียอมรับในทางปาไมอยางนอย 1 เรื่อง 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

5.2.1   มีองคความรูจากงานวิทยานิพนธท่ีทํา 

5.2.2   มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยกระบวนการวิจัย การคนควา และเรียบเรียง 

5.2.3   มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

5.2.4   มีความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 

5.2.5   มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด 
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5.3  ชวงเวลา  

ตามแผนการศึกษา 

5.4  จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

5.5.1 หลักสูตรจัดการปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําอาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ 

5.5.2 นิสิตสามารถเลือกอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนสนใจ 

5.5.3 การสรางกลไกการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา และการติดตามการทํางานของนิสิตผาน

รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ 

5.5.4 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ีมีอยูในภาควิชา มีการแนะนําการใช มีการดูแลความ

ปลอดภัยของนิสิตในการใชอุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมี ในการทํางานท้ังในและนอกเวลา โดยเจาหนาท่ีสาย

สนับสนนุ 

5.5.6 มีการจัดหองพักใหนิสิตพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน 

5.6  กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ควบคุมคุณภาพขอเสนอโครงการวิทยานิพนธผานกระบวนการสัมมนา โดยอาจารยผูรับผิดชอบการ

สัมมนาของสาขาวิชา คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ

นําเสนอรายงานความกาวหนาในชั้นเรียนทุกภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

การสัมมนาของสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5.6.3 นําเสนอผลงานวิจัยผานกระบวนการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร ประเมินผลโดย

คณะกรรมการควบคุมการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

5.6.4 ประเมินผลการทํางานในวิทยานิพนธของนิสิต ในรูปแบบของการสอบดวยวาจาโดยผานการ

นําเสนอตอคณะกรรมการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และนําเสนอรูปเลมวิทยานิพนธท่ีผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย 

5.6.5 ประเมินผลวิทยานิพนธโดยผลวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลวิทยานิพนธตองไดรับการยอมรับให

ตีพิมพเผยแพรในเอกสารการประชุมวิชาการ (preceedings) หรือวารสารวิจัยซ่ึงเปนท่ียอมรับในทางปาไม 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนสิิต 

มีความสามารถในการสรางสรรคองคความรูดาน

วนวัฒนเฉพาะดาน และจรรโลงความกาวหนาทาง

วิชาการสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ตางๆ และกระแสของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

การปรับโครงสรางของรายวิชาเอกบังคบและรายวิชาเอกเลือก  

มีรายวิชาท่ีนิสิตมีโอกาสไดเรียนรู นําเสนอ และอภิปรายเก่ียวกับองค

ความรูใหมทางดานวนวัฒน และสถานการณของประเทศและโลกใน

ปจจุบัน  

มีความสามารถในการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร

ทางดานวนวัฒนวิทยากับศาสตรอ่ืนเพ่ือสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคสูงสุดของการปฏิบัติงานไดอยาง

ตอเน่ือง 

การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะหองคความรูทางวนวัฒนเพ่ือ

นําไปไปเช่ือมโยงและบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ในลักษณะ Problem-

based learning และ Project-based learning 

 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสรมิ ดานการ

ประพฤติปฏบัิต ิโดยใชหลักการ 

เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 

2. มีความสามารถในการวินิจฉัยและ

จัดการปญหาท่ีซับซอน ขอโตแยง 

และขอบกพรองทางจรรยาบรรณ 

โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

3. มีความซื่อสตัย วินัย ความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุมสัมพันธ 

เพ่ือพัฒนา 

- มีการสอดแทรกตัวอยางปญหา และ

แนวทางในการแกปญหา ดานคณุธรรม 

จริยธรรม ในเน้ือหาวิชาเรยีน 

- กําหนดใหมีการถามในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับความซื่อสัตย วินัย ความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอบ

ประมวลความรอบรู 

- การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 

- นําผลสรุปการประเมินการสอนใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับการสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จรยิธรรมของแตละรายวิชา

มาพิจารณาเพ่ือใชในการปรับปรุงใน

แตละรายวิชาตอไป 

 

2.2 ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจอยางถองแทใน

หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย 

2. มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู

ใหมๆ และการประยุกต 

- ใชการสอนหลากหลายรูปแบบตาม

ลักษณะของเน้ือหาสาระโดยเนนผูเรียน

เปนสําคญั เชน การบรรยาย

ประกอบการซักถาม การนําเสนอหนา

ช้ัน การอภิปรายกลุม การฝก

ปฏิบัติการ และการคนควาดวยตนเอง 

- การเรยีนรูจากสถานการณจริงโดย

- ประเมินจากผลงานของนิสิตระหวาง

ภาคเรยีน เชน การถาม-ตอบ การเขียน

รายงาน การนําเสนอรายงานหนาช้ัน 

และผลงานท่ีไดมอบหมาย 

- ประเมินจากการสอบท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ

- ประเมินจากการสํารวจความคดิเห็น
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การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ตลอดจน

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมี

ประสบการณโดยตรง 

- การเช่ือมโยงความรูจากวิชาหน่ึงไปสูอีก

วิชาหน่ึง  

- การเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem- based learning) 

ของผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดลุยพินิจ

ในการตัดสินใจภายใตขอจาํกัดของ

ขอมูล 

2. สามารถสังเคราะหและบูรณาการ

องคความรู เพ่ือพัฒนาความคิดใหม 

3. สามารถวางแผน และทําโครงการ 

วิจัยคนควาได 

- การแนะนําและฝกกระบวนการคดิ

อยางสรางสรรค และวิเคราะหโจทยท่ี

ยากและซบัซอนในรายวิชาท่ีเหมาะสม 

- การมอบหมายงานการแกปญหาจาก

โจทยปญหา และกรณีศึกษา หรือ

สถานการณจําลอง ในลักษณะ 

Project- based learning และ 

Problem- based learning 

- การจัดรายวิชาท่ีเสริมสรางการพัฒนา

ทักษะทางเชาวนปญญา และการคิด

วิเคราะห เชน วิชาเทคนิคการวิจัย และ

ปญหาพิเศษ เปนตน 

- การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคญั ท่ี

เปดโอกาสใหมีการอภปิรายและแสดง

ความคิดเห็น 

- มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- การมอบหมายงาน 

-  การนําเสนอผลงาน 

- การคนควาดวยตนเอง 

- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาท่ี

มอบหมาย 

- ประเมินจากการสอบดวยโจทยท่ีตองใช

ทักษะทางปญญา 

- ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอ

ผลงานในวิชาเทคนิคการวิจยั 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนําในการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม

และสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการ

แกไขปญหาท่ีซับซอน ยุงยาก 

2. มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นใน

- การมอบหมายใหทํางานรวมกันเปน

กลุม เพ่ือฝกการเปนท้ังผูนํา และผู

ตามท่ีดี ในการรับฟง การยอมรับ 

หรือปรับเปลี่ยนความคิดเห็น 

- กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 

- ใหนิสิตประเมินตนเองและผูรวมงาน

ในกลุม ในประเด็นท่ีเก่ียวกับระดบั

ของการมีสวนรวมในการทํางานรวม 

และนําผลการประเมินท่ีไดเปนสวน

หน่ึงของการประเมินผลรายวิชา 

- กําหนดมีรายวิชามีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดย

มีการประเมินวางแผน และปรับปรุง

ตนเอง 

ผูเรยีนกับผูสอน และผูเรียนกับบุคคล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- การยกตัวอยางของผลกระทบของ

ทักษะดานน้ีตอตนเอง และสังคม

สอดแทรกในเน้ือหารายวิชา 

ดานรับผิดชอบของนิสิต เชน ความ

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

การสงงานตรงตอเวลา 

- สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะหขอมูลทาง

คณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไข

ปญหาอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ

หรือโครงการคนควา ท่ีตีพิมพใน

รูปแบบท่ีเปนทางการ และไมเปน

ทางการ 

- มอบหมายงานท่ีตองใชเทคนิคทาง

คณิตศาสตร และสถิตเิปนเครื่องมือ

ในการวิเคราะหปญหา การ

ประมวลผล เรยีบเรยีงเปนรายงาน 

และนําเสนอดวยสื่ออิเลคทรอนิกส 

ในวิชาเทคนิคการวิจัย  

- มอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคน

ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มอบหมายเอกสารทางวิชาการใน

ระดับนานาชาติใหนิสติ อาน แปล 

ตีความ และวิเคราะห พรอมท้ัง

นําเสนอหนาช้ันเรียน 

- การนําเสนอผลงานทางวิชาการผาน

การสัมมนาทางวิชาการ 

- ประเมินผลจากงาน และกิจกรรมท่ี

ไดรับท่ีมอบหมาย 

- การทดสอบความสามารถในการใช 

คณิตศาสตร สถิติ หรือการวิเคราะห

เชิงตัวเลข ท่ีไมเคยพบมากอน 

- ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษา

เขียนจากรายงานแตละบุคคลและรา

ยงงานกลุม 

- ประเมินจากทักษะการสื่อสารดวย

ภาษาพูดในการนําเสนอหนาชันเรยีน 

และวิชาสัมมนา 

- สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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              
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หมวดที ่5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะท่ีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

- มีการทวนสอบรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนตอปการศึกษา 

- มีทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดในแตละรายวิชาจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการสอน 

ดําเนินการโดยหลักสูตร 

- มีทวนสอบโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินความสอดคลองของกระบวนการเรียนการสอน

และวิธีการประเมิน ตลอดจนผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนแกนิสิตกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกๆ ดาน 

- ผลงาน รางวัล และกิจกรรมของนิสิต 

- การประเมินโดยผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 1) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรบัการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ

โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการชี้แจงเรื่องรายละเอียดของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีมี

ตอหลักสูตรใหแกอาจารยใหม 

1.2  จัดใหมีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง (mentoring system) โดยอาจารยอาวุโสซ่ึงมีประสบการณสูงเปนผูให

คําปรึกษา แนะนําแกอาจารยใหม 
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1.3  สงเสริมอาจารยใหมใหเขารับการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับกลยุทธและวิธีการสอน การประเมินผล และการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

1.4  สงเสริมใหอาจารยใหมไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ โดยใหโอกาสเขารวมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส 

1.5 สนับสนุนอาจารยใหมมีโอกาสศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และกลยุทธในการ

สอน 

2.1.2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

2.1.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหา และแนวทางแกไขระหวางอาจารยใน

ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

2.1.4 ประชุมเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป 

2.1.5 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกสถาบัน และนําการเรียนรูมาถายทอดใน

ภาควิชา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

2.2.2 สนับสนนุใหอาจารยไดรับงบประมาณสนับสนนุการวิจัยจากภายในและภายนอกประเทศ และรวม

วิจยักับนักวิจัยภายนอกสถาบัน 

2.2.3 สนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนใหมีอาจารยชาวตางประเทศมารวมสอนและวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาประเทศ 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ  

1.2 มีคณะกรรมการการศึกษาของคณะวนศาสตรเปนผูกํากับดูแล และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ใหแกทุกๆ หลักสูตรของคณะ 

1.3 มีการประชุมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และการประชุมภาควิชาวนวัฒนวิทยาในการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 
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1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอนโดยอาศัยการประชุม

ของภาควิชาวนวัฒนวิทยา ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการ

ทุกปอยางตอเนื่อง  

1.5 หลักสูตรใชผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตดานการจัดการเรียนการสอน และทวนสอบมาตรฐาน

การเรียนรูท่ีกําหนดในแตละรายวิชาจากการใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู

เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และผูใช

บัณฑิต และการตรวจสอบผลสมัฤทธิ์ของการเรียนรูของหลักสูตรท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกๆ ดาน 

1.7 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการแตงตั้ง

คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ และมีการประเมินหลักสูตรโดยการสํารวจความคิดเห็นของอาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ นิสิตปจจุบัน ผูสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต 
 

2.  บัณฑิต 

2.1 การควบคุมคุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรูท่ีหลักสูตรกําหนด 

2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

2.3 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือสิ้นปการศึกษา เพ่ือนํามาบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

2.4 การประมาณความตองการของตลาดแรงงานและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคกอนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

3. นิสิต 

3.1 มีกลไกการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตท่ีกําหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

หลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยการปฐมนิเทศจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และคณะวนศาสตร เพ่ือแนะนําขอบังคับและขอปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการ

ปฐมนิเทศจัดโดยหลักสูตรเพ่ือแนะนําหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ 

3.3 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนิสิตแรกเขา เม่ือนิสิตมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดแลว คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหนาท่ีใหคําปรึกษาดานวิชาการ การทําวิทยานิพนธ แลพ

อ่ืนๆ โดยนิสิตสามารถนัดเวลาเพ่ือขอรับคําปรึกษา ไดหลายชองทาง เชน นัดโดยตรงกับอาจารย อีเมลล โทรศัพท 

และสื่อออนไลน เปนตน นอกจากนี้นิสิตสามารถขอนัดเวลาเพ่ือพบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือขอคําแนะนํา

ดานตางๆ ไดเชนเดียวกัน 
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3.4 การวิเคราะหผลดําเนินงานของหลักสูตร ไดแก การคงอยู และ การสําเร็จการศึกษา โดยการสํารวจความพึง

พอใจของนิสิตตอการบริหารจัดการหลักสูตร และนิสิตสามารถยื่นอุทธรณไดโดยใหยื่นคํารองผานอาจารยท่ีปรึกษา

ประจําตัวนิสิต และภาควิชาท่ีสังกัด เสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามลําดับ และการจัดการจากผลการประเมิน

และขอรองเรียนของนิสิตเพ่ือปรับปรุงผลดําเนินงานของหลักสูตร 
 

4.  อาจารย 

4.1 มีแผนอัตรากําลังของคณะวนศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการรบัอาจารยใหม และภาควิชา

วนวัฒนวิทยามีการกําหนดแผนอัตรากําลัง และพัฒนาบุคลากรของภาควิชาวนวัฒนวิทยา เพ่ือรองรับความตองการ

ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

4.2 หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม และโปรงใส ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการรับอาจารยใหม โดยภาควิชาวนวัฒนวิทยากําหนดคุณสมบัติของอาจารยเพ่ือให

สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง และพัฒนาบุคลากรของภาควิชาวนวัฒนวิทยา เพ่ือใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชีย่วชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่องรองรับความตองการในการบริหารจัดการหลักสูตร 

4.3 มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน 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 ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  

5.2 มีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการสอดคลองกับเนื้อหาในแตละ

รายวิชา และมีกระบวนการจัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับผลของการเรียนรูในแตละรายวิชา 

5.3 มีการประเมินผูเรียน และกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง ตลอดจนมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายให

สอดคลองกับการวัดผลของการเรียนรูในแตละรายวิชา 

5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับการวัดผลของการเรียนรูในแตละรายวิชา 

5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

6.1 คณะวนศาสตร และภาควิชาวนวัฒนวิทยา มีการจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร และอ่ืนๆ อยางเพียงพอตอความตองการของนิสิต และอาจารย 
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6.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานัก

หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลสําหรับการสืบคนของนิสิต และ

อาจารย 

6.3 ภาควิชาวนวัฒนวิทยามีหองปฏิบัติการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวนวัฒน สําหรับการเรียนการสอน และ

การทําวิจัยของนิสิตอยางเพียงพอตอความตองการของหลักสูตร 

6.4 ภาควิชาวนวัฒนวิทยามีการวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และการ

วางแผนและดําเนินการเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรองรับความตองการของ

หลักสูตร 

6.5 หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต และอาจารยท่ีมีตอจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

6.6 มีการดําเนินการปรับปรุงการจัดการสิ่งสับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ตัวบงชี้ 

 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

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 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
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ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ 

* * * 

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ

โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

ท่ีเก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

   

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ี

ถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือ วิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมี

การนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

* * * 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

* * * 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรกอนหนานี้ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต 

 การประชุมอาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

 การสอบถามจากนิสิต 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ประเมินจากนิสิตเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง

เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา  เกณฑการวัดและประเมินผล  และการใชสื่อการสอน โดยผานเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย 

 ประเมินจากอาจารยประเมินตนเอง และจากเพ่ือนรวมงาน ผานการประชุมภาควิชา 

 อ่ืนๆ เชน ประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ การสอบถามจาก

นิสิต และ/หรือ นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนแตละคาบดวยการเขียนสมุดบันทึก  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตปจจุบัน/ชั้นปสุดทาย 

2.2 ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

2.3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 

2.4 ประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอท่ีประชุมภาควิชา 

4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร  

4.4 อ่ืนๆ ไดแก เสนอแผนการปรับปรุงการดําเนินงานสําหรับปการศึกษาตอไป แกภาควิชา และคณะตามลําดับ 
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