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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25430021100235
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
Bachelor of Science Program in Forestry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
ชื่อย่อ วท.บ. (วนศาสตร์)
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Forestry)
ชื่อย่อ B.S. (Forestry)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้
Field of Study in Forest Science
แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
Field of Study in Forest Products Technology
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบและประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ)
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507
- ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2560
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ หรือชื่อตําแหน่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวนศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2) เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมเยื่อ และอุตสาหกรรมกระดาษ หรือ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคเอกชน
3) ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

1

อาจารย์

นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ

2

อาจารย์

นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ

4

รองศาสตราจารย์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายประทีป ด้วงแค
นางสาวประเทือง พุฒซ้อน

6

อาจารย์

นายพรเทพ เหมือนพงษ์

7

อาจารย์

นายพิชิต ลําใย

8

อาจารย์

นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
Natural Resources
Forestry
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
Wood Chemistry and Chemical
Technology of Wood
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
วนศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วนศาสตร์
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Tennessee, USA.
University of Tennessee, USA.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Hamburg,
Germany.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.

2543
2541
2555
2548
2545
2550
2547
2542
2548
2540
2535
2541
2532
2529
2555
2545
2542
2561
2552
2550
2549
2542
2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของทรัพ ยากรป่ าไม้ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มไทยได้ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรแร่ และ พลังงาน กําลังตกอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่ง
เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่สมดุลและ
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรมในห้วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและต้นทุนการผลิตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกอันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ใน
ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา และส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ต่อวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) แนะนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติ โดยเน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วยการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว การผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้ างรายได้ จ ากการอนุ รั ก ษ์ และการเพิ่ มศั ก ยภาพทางด้ านป่ าไม้ ในการบรรเทาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี้ ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ในระดับนานาชาติที่ให้ความสําคัญกับการรับรอง
ทางป่ าไม้ (forest certification) ซึ่ งเป็ น เครื่องมื อ หรือ วิธีก ารที่ ใช้ การตลาดเป็ นข้ อกํ าหนดในการจูงใจให้
ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ตามหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องจากแผนฯ 11 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม มีระบบนิเวศน์ที่ดีและยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทําให้การ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยรวมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นบนฐานของการใช้ทรัพยากรป่าไม้จน
เกินขีดความสามารถของระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จึงทําให้ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมลงและความ
เสื่อมโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติก่อให้เกิดภั ยธรรมชาติที่ มีความรุนแรงและมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น
โดยฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากจะสร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคมแล้วยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชากร
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) รายงานสถานการณ์
และแนวโน้มของสังคมไทยโดยคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความ
สาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ ดังนั้น จึงจําเป็นในการสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักให้แก่สังคมถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการปลูก
ป่าและการฟื้นฟูป่าไม้ ตลอดจนการชี้นําสังคมในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องและยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลจากสถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่สมดุล และจากนโยบายป่าไม้แห่งชาติในการพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องและ
ยั่งยืน คณะวนศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรเข้าไปทํางานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพป่าไม้ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดหลักจากกรอบแนวคิดด้านทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรอบแผน
ระยะยาวอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10
ปี (พ.ศ. 2556-2565) เพื่ อ นํ าไปสู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ก ารบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ท างวนศาสตร์ ผลิ ต
กําลังคนของประเทศสาขาวิชาวนศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีขีดความสามารถและความพร้อมในการแข่งขันของประเทศในระดับ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การเกษตรมายาวนาน
โดยเฉพาะสาขาเกษตรและป่าไม้ ที่ได้รับการยกย่องและจัดอันดับเป็นที่ 1 ในภูมิภาคเอเซียนมาอย่างต่อเนื่อง
การสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสร้างคนที่มีคุณค่าของประเทศ เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ เปี่ยมด้วยคุณ ลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณ ธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม เพื่อเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณ ค่าเพื่ อการพั ฒ นาของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒ นาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ของคณะวนศาสตร์ มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านป่าไม้และทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ทั น ต่ อ กระแสการพั ฒ นาของประเทศและประชาคมโลก จึ ง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อจะสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น
กําลังคนทํางานทางด้านวนศาสตร์ของประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ กลุ่ม
สาระภาษากับการสื่อสาร กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
- หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีทั่วไป ฟิสิกส์ หลักสถิติ แคลคูลัส วิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น พฤกษศาสตร์ และสัตววิทยาทั่วไป เป็นต้น
13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
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มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ทําหน้าที่กํากับดูแล
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณ ฑิ ตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั กษะและประสบการณ์ ในวิทยาการและเทคโนโลยี
ทางด้านวนศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และบริบท
ทางสังคมของ ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกในภาพรวม ทั้งกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถใน
การทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2 ความสําคัญ
ปัจจุบันการบริหารจัดการเชิงบูรณาการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ยังไม่
มีประสิทธิภาพมากนัก กอปรกับประเทศไทยได้กําหนดวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นทั้งด้าน
ความมั่ น คง ความมั่ ง คั่ ง และความยั่ ง ยื น ของประเทศ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ที่ถูกบุกรุกทําลายเพื่อให้ป่าไม้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศด้วยการปลู ก สร้างสวนป่ าเศรษฐกิ จเพื่ อนํ าไม้ มาใช้ ป ระโยชน์ ในครัวเรือ นและภาคอุ ตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยมีการเรียนการสอนและการวิจัยครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพื้นฟูป่าไม้ การสร้างป่าเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบเพื่อให้การดําเนินการใช้ประโยชน์จากป่าไม้มีความยั่งยืน โดยหลักสูตรมุ่งหวัง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ กอปรด้วยประสบการณ์และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 สามารถ
นํ าความรู้ไปประยุก ต์ ใช้ในกระบวนการวิจั ย การแก้ ปั ญ หา การพั ฒ นาและส่ งเสริม งานด้ านการจั ดการ
ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มี
คุณ ธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ประเทศชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ทางด้านวนศาสตร์ มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านการป่าไม้สมัยใหม่
ได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
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2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มีความพร้อมสําหรับการปฏิบัติ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ์
- พัฒนาและปรับปรุงการนําผลการ
ประเมินหลักสูตรของปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
- ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้

-

2. แผนการพัฒนาและส่งเสริม
- ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสูตรเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารอาจารย์ การคัดเลือกอาจารย์
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้
ชัดเจน
3. แผนพัฒนานิสติ สร้างเสริม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ เห็น
ทักษะภาษาอังกฤษและ/หรือ
ความสําคัญของภาษาที่ 2
ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ในเขต
(ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่น ๆ
ประชาคมอาเซียน
ที่ใช้ในเขตประชาคมอาเซียน)

-

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เอกสารหลักฐานการปรับปรุง
การเรียนการสอน ตามผลการ
ประเมินหลักสูตร
เอกสารการประชุมหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 3 ครั้งในภาค
การศึกษา
มีจํานวนวิชาปรับปรุงเนื้อหา
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
จํานวนผลงานตีพิมพ์/จํานวน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
มีระบบบริหารอาจารย์ฉบับ
ปรับปรุง

- รายวิชาที่เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ/พหุภาษา
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสติ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม–เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม–เดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
2. เป็นคนวิกลจริต
3. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากเดิม โดยที่นิสิตจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตด้านการปรับตัว ทางคณะจัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ เพื่อให้คําแนะนําในการเรียนและกิจกรรมสร้างเสริมต่างๆของคณะ จัดมัชฌิมนิเทศนิสิตเพื่อแนะนํา
เทคนิคและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน และจัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่
สอดส่องดูแลและแก้ปัญหานิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีที่
1
2
3
4
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะจบ

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
350
350
350
350
350
350
350
350
350
700
1050
1400
-

2562
350
350
-
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ

2562

2563

2564

2565

2566

ค่าบํารุงการศึกษา

4,176,000

8,352,000

12,528,000

16,704,000

16,704,000

ค่าลงทะเบียน

2,352,000

4,704,000

7,056,000

9,408,000

9,408,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

9,120,000

18,240,000

27,360,000

36,480,000

45,600,000

15,648,000

31,296,000

46,944,000

62,592,000

71,712,000

2565

2566

รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,800,000

2,100,000

2,700,000

3,000,000

3,300,000

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3)

1,200,000

2,400,000

3,600,000

4,800,000

4,800,000

3. ทุนการศึกษา

600,000
-

720,000
-

864,000
-

1,036,800
-

1,036,800
-

3,600,000

5,220,000

7,164,000

8,836,800

9,136,800

6,000,000

12,000,000

18,000,000

24,000,000

24,000,000

6,000,000

12,000,000

18,000,000

24,000,000

24,000,000

9,600,000

17,220,000

25,164,000

32,836,800 33,136,800

350

700

1050

1400

1400

27,428

24,600

23,965

23,454

23,669

หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนิสิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
20. การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
20.1 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย
20.1.1 นิสิตทีย่ ้ายคณะ ย้ายหลักสูตร หรือย้ายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุกรายวิชาที่
ปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่รับเข้า
20.1.2 นิสิตทีส่ อบคัดเลือกเข้ามาใหม่ไม่มีสิทธิเทียบรายวิชา ยกเว้นนิสิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิขอเทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ํา
กว่า C หรือ 2.0
20.1.3 นิสิตในโครงการความร่วมมือ ที่ได้กําหนดไว้ในโครงการว่าสามารถขอเทียบรายวิชาได้
20.1.4 นิสิตทีร่ ับโอนหรือรับเข้าศึกษาต่อมาจากสถานศึกษาอื่น
20.1.5 นิสิตทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต
20.2 เกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย
20.2.1 การเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเข้าศึกษาต่อมาจากสถานศึกษาอื่น
เป็นรายวิชาที่เทียบได้กับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเข้า โดยได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า C หรือ 2.0 ให้บันทึกเป็น
P เท่านั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอน สามารถเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตรวมตาม
หลักสูตรที่รับเข้า ส่วนนิสิตที่รับเข้าศึกษาต่อสามารถเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเข้า
20.2.2 การเทียบรายวิชา สําหรับนิสิตต่างสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุ่มวิชา
20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุ่มวิชาที่จะนํามาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุ่มวิชาที่เทียบ
ได้ ต้องมีความสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาที่จะนํามาขอเทียบ
โอนต้องไม่น้อยกว่าจํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาที่เทียบโอนได้
20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอน ต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า C หรือ
2.0 เทียบได้ระดับคะแนน P
20.3.3 กรณีทรี่ ายวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอนเป็นรายวิชาในระบบการเรียนที่มิใช่ระบบ
ทวิภาค ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยพิจารณาเทียบจํานวนหน่วยกิตให้ได้ตามเกณฑ์ของระบบ
ทวิภาค
20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ์การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอน
จากระบบการศึกษาตามอัธยาศัยให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดีเจ้า
สังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดให้มีการทดสอบข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
20.5 นิสิตต้องดําเนินการขอเทียบรายวิชา เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต และส่งหลักฐานการขออนุมัติต่อคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
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ภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสิตย้ายคณะ ย้ายหลักสูตร ย้ายสาขาวิชาเอก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรือรับ
โอนมาจากสถานศึกษาอื่น กรณีที่มีความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
21. การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและการเรียนข้ามวิทยาเขต
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียน
เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประเภทไม่นับหน่วยกิต (audit) การอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันให้เป็น
อํานาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
21.2 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตร จะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
21.2.1 เป็นนิสิตที่อยู่ในโครงการของหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมระหว่าง
สถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ้าสังกัดหลักสูตร
21.2.2 เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปีสุดท้าย แต่รายวิชาที่จะเรียนไม่
เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
21.3 รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นจะต้องได้รับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัด
รายวิชา โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจํานวนหน่วยกิตเป็นหลัก
21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอื่นให้บันทึกเป็น P หรือ NP และไม่นําไปคิดแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสม ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จัด
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอนุมัติของ
คณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยสามารถนํามาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
21.5 การผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 21.4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
และอนุมัติโดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ
21.6 นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตที่นิสิต
สังกัดก่อนจึงจะชําระค่าธรรมเนียมการรับลงทะเบียนข้ามวิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนรวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
ไม่น้อยกว่า
3
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า
6
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
13
ไม่น้อยกว่า
5
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
- วิชาแกน
56
- วิชาเฉพาะบังคับ
43
- วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
30 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
และให้นสิ ิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ ระกอบการ
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
13 หน่วยกิต
ภาษาไทย
3( - - )
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
9( - - )
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1( - - )
1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
และให้นสิ ิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 56 หน่วยกิต
01301111 วนศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Forestry)
01302131 รุกขวิทยา
(Dendrology)
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม
(Field Dendrology)
01302211 นิเวศวิทยาป่าไม้
(Forest Ecology)
01302212 นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม
(Field Forest Ecology)
01303221 การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
(Surveying and Mapping in Forestry I)
01303222 การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ภาคสนาม
(Field Surveying and Mapping in Forestry)
01304221 การคณิตป่าไม้ภาคสนาม
(Field Forest Mensuration)
01305213 กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
(Anatomy and Identification of Wood)
01306211 หลักวนวัฒน์
(Principles of Silviculture)
01306212 การปลูกป่า
(Forestation)
01306213 การปลูกป่าภาคสนาม
(Field Forestation)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
(General Botany)
01403111 เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in General Chemistry)
01403221 เคมีอินทรีย์
(Organic Chemistry)
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Organic Chemistry)
01417111 แคลคูลัส I
(Calculus I)
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3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

มคอ.2
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Abridged Physics)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป
(Abridged Physics)
01422111 หลักสถิติ
(Principles of Statistics)
01423113 สัตววิทยาทั่วไป
(General Zoology)
01424111 หลักชีววิทยา
(Principles of Biology)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
(Laboratory for Biology)

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
43 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
2.2.1 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้
01301321** หลักการจัดการลุ่มน้ํา
(Principles of Watershed Management)
01303311 การทําไม้
(Timber Harvesting)
01304311 หลักการจัดการป่าไม้
(Principles of Forest Management)
01304351 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้
(Forest Resource Inventory)
01304352 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ภาคสนาม
(Field Forest Resource Inventory)
01304413 กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้
(Forest Law and Administration)
01304441 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
(Forest Resource Economics)
01305421 การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์
(Forest Product Utilization)
01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
(Abridged Geology and Soil Science in Forestry)
_________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
01306342 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขปภาคปฏิบัตกิ าร 1(0-3-2)
(Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry)
01307311 วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Social Forestry)
01308311 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Parks, Recreation and Nature Tourism)
01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
3(3-0-6)
(Wildlife Ecology and Management)
01349311 พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Foundamental of Geo-informatics)
01349312 พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Foundamental of Geo-informatics)
01xxx391** ระเบียบวิธีวิจัยทาง ... (ตามสาขา)
2(2-0-4)
(Research Methods in [by subject])
01xxx497 สัมมนา (ตามสาขา)
1
(Seminar)
วิชาภาคสนาม จํานวน 1 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกเรียนตามสาขา ดังต่อไปนี้
01301322 การจัดการลุ่มน้ําภาคสนาม
(Field Watershed Management)
01302313 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ภาคสนาม
(Field Forest Biological Sciences)
01303313 วิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม
(Field Forest Engineering)
01304312 การจัดการป่าไม้ภาคสนาม
(Field Forest Management)
01306311 เทคโนโลยีวนวัฒน์ภาคสนาม
(Field Silvicultural Technology)
01307312 วนศาสตร์ชุมชนภาคสนาม
(Field Social Forestry)
01308312 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภาคสนาม
(Field Parks, Recreation and Nature Tourism)
01314322 การจัดการสัตว์ป่าและทุง่ หญ้าภาคสนาม
(Field Wildlife and Range Management)
_________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)

มคอ.2
2.2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
01305311 การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
3(2-3-6)
(Technical Drawing in Wood and Paper Industries)
01305312* พื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 3(3-0-6)
(Basics Process Engineering in Wood and Paper Industries)
01305323* สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้
3(2-3-6)
(Physical and Mechanical Properties of Wood)
01305361 การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้
3(2-3-6)
(Wood Products Deterioration and Preservation)
01305364* เทคโนโลยีการแปรรูปและอบไม้
3(2-3-6)
(Wood Machining Processes and Drying Technology)
01305465* ทฤษฎีการยึดติดและเคลือบผิวหน้าไม้
3(2-3-6)
(Theory of Adhesion and Wood Coating)
01305474* เทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Manufacturing Technology of Engineered
Wood-Based Panel)
01310331 เคมีของเนื้อไม้
3(2-3-6)
(Wood Chemistry)
01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
3(2-3-6)
(Pulping and Bleaching Technology)
01310342** เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
3(2-3-6)
(Papermaking Technology)
01310343** เทคโนโลยีการผลิตเยื่อรีไซเคิล
3(2-3-6)
(Recycled Pulp Manufacturing Technology)
01310451 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ
3(2-3-6)
(Paper Coating and Converting Technology)
01xxx497 สัมมนา (ตามสาขา)
1
(Seminar)
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง..... (ตามสาขา) จํานวน 3 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกตามวิชา
ดังต่อไปนี้
01305391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Wood Science and Technology)
01310391 ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Pulp and Paper Technology)
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
ฝึกงานภาคอุตสาหกรรม (ตามสาขา) จํานวน 3 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกฝึกงานตามวิชา
ดังต่อไปนี้
01305392 การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้
3
(Practice in Wood Industries)
01310392 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3
(Practice in Pulp and Paper Industries)
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
9
หน่วยกิต
2.3.1 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้
ให้เรียนวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต
01xxx499 โครงงาน (ตามสาขา)
(Project)
และให้เลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

2(0-6-3)

1) สาขาการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม
01301323 การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
(Watershed System Analysis)
01301411 นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Conservation Policy)
01301441 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
(Geoinformatic for Watershed Management)
01301451 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ํา
2(2-0-4)
(Climate Change and Watershed Management)
01301461 อุทกวิทยาป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Hydrology)
01301471 หลักการใช้ที่ดนิ
3(2-3-6)
(Principles of Land Use)
01301481 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Environmental Management)
01301482 การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Environmental Conservation Extension)
01301483 อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Forest Influences on Environment)
01301496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม
1-3
(Selected Topics in Watershed and Environmental Management)
01301498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
17

มคอ.2
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

3(0-9-5)
1(1-0-2)
1-6
1-15
6

2) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
01302411 พลวัตป่าเขตร้อน
2(2-0-4)
(Tropical Forest Dynamics)
01302412 นิเวศวิทยากล้าไม้ต้นป่าเขตร้อน
2(2-0-4)
(Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings)
01302413 การวิเคราะห์ทางสถิติทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
3(2-3-6)
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Statistical Analyses for Forest biological Research Using
Computer Program)
01302431 อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่า
3(2-3-6)
(Forest Plant Systematic)
01302432 ไผ่และปาล์ม
2(2-0-4)
(Bamboo and Palm)
01302433 พืชป่ากินได้
2(2-0-4)
(Edible Wild Plants)
01302434 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
2(2-0-4)
(Forest Biodiversity Conservation)
01302461 กีฏวิทยาป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Entomology)
01302462 แมลงศัตรูไม้ป่าและไม้ในเมืองเขตร้อน
3(2-3-6)
(Insect Pests of Tropical Forest and Urban Trees)
01302463 การจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อน
2(2-0-4)
(Forest Insect Management in the Tropics)
_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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มคอ.2
01302471** โรคและแมลงป่าไม้
(Forest Diseases and Insects)
01302472 เห็ดป่า
(Wild Mushrooms)
01302481 กายวิภาคของไม้ต้น
(Anatomy of Trees)
01302482 สรีรวิทยาของไม้ต้น
(Physiology of Trees)
01302483 พันธุศาสตร์ป่าไม้
(Forest Genetics)
01302484 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตกล้าไม้ป่า
(Biotechnology for Forest Tree Seedling Production)
01302496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
(Selected Topics in Forest Biological Sciences)
01302498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
3) สาขาวิศวกรรมป่าไม้
01303321** การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ II
(Surveying and Mapping in Forestry II)
01303331 วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้
(Soil Engineering in Forestry)
01303361 เครื่องจักรกลทางป่าไม้
(Forest Machinery)
_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1-3
1-3
3(0-9-5)
1(1-0-2)
1-6
1-15
6

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

มคอ.2
01303421 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
(Geospatial Analysis in Forest Resources)
01303422 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้
3(2-3-6)
(Applied Geo-Informatics in Forest Engineering)
01303431 วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดิน
3(2-3-6)
(Soil Erosion Control Engineering)
01303441** การวางแผนการทําไม้
3(3-0-6)
(Logging Planning)
01303442** การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในป่าเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Environmental Impact Management in Commercial Forest)
01303443** การยศาสตร์ในทางป่าไม้
3(2-3-6)
(Ergonomics in Forestry)
01303451** การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้
3(2-3-6)
(Computer Applications in Forestry)
01303452 การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest information management)
01303453 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางป่าไม้
2(2-0-4)
(Emerging technology in forestry)
01303496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้
1-3
(Selected Topics in Forest Engineering)
01303498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
3(0-9-5)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-6
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-15
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)

_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
4) สาขาการจัดการป่าไม้
01304321 รุกขกาลวิทยา
3(2-3-6)
(Dendrochronology)
01304322 การคณิตป่าไม้
2(2-0-4)
(Forest Mensuration)
01304331 ภาพคณิตทางการป่าไม้
3(2-3-6)
(Photogrammetry in Forestry)
01304332 หลักการรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
(Principles of Remote Sensing)
01304353 การสํารวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
2(2-0-4)
(Forest Resource Inventory for Specific Purposes)
01304411 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Resource Policy)
01304412 แผนการจัดการป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Management Plan)
01304414 หลักการจัดการความรู้ป่าไม้
2(2-0-4)
(Principles of Forest Knowledge Management)
01304421 ชีวมิติป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Biometry)
01304431 เทคนิคการทําแผนที่ป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Mapping Techniques)
01304432 เทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้
2(2-0-4)
(Techniques for Forest and Land Use Change Analysis)
01304442 การประเมินค่าป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Valuation)
01304443 การตลาดป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Marketing)
01304461 การประชาสัมพันธ์ด้านการป่าไม้
2(2-0-4)
(Public Relations in Forestry)
01304462 การจัดการป่าชายเลน
3(3-0-6)
(Mangrove Forest Management)
01304496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการป่าไม้
1-3
(Selected Topics in Forest Management)
01304498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
3(0-9-5)
(Smart Patrol for Protected Area Management)
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มคอ.2
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
5) สาขาวนวัฒนวิทยา
01306411** เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการปลูกป่า
(Silviculture technology for Reforestation)
01306412** วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน
(Mangrove Silviculture)
01306413* การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
(Extension of economic tree planting)
01306421** เทคโนโลยีเมล็ดไม้ป่าเศรษฐกิจ
(Seed Technology of Forest Tree Economy)
01306422** การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
(Forest Tree Improvement)
01306431 ไฟป่าและการควบคุม
(Forest Fire and Control)
01306441 ปฐพีวิทยาป่าไม้
(Forest Soils)
01306442** สารอาหารไม้ป่า
(Forest Tree Nutrition)
01306461 วนวัฒน์เขตเมือง
(Urban Silviculture)
01306462* การดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมือง
(Urban Tree Care)
01306496 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์
(Selected Topics in Silviculture)
01306498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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1(1-0-2)
1-6
1-15
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1-3
1-3

มคอ.2
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

3(0-9-5)
1(1-0-2)
1-6
1-15
6

6) สาขาวนศาสตร์ชุมชน
01307411 ธรรมาภิบาลป่าไม้และระบบการถือครองป่าไม้เบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System)
01307412 การจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน
3(3-0-6)
(Community Based Forest Resource Management)
01307421 หลักวนเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Agroforestry and Management)
01307431 การส่งเสริมการป่าไม้
3(3-0-6)
(Forestry Extension)
01307432 เทคนิคและเครือ่ งมือทางวนศาสตร์ชุมชน
2(2-0-4)
(Techniques and Tools in Social Forestry)
01307433 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานวนศาสตร์ชุมชน 3(3-0-6)
(Participatory Learning Process in Social Forestry)
01307496 เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์ชุมชน
1-3
(Selected Topics in Social Forestry)
01307498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
3(0-9-5)
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-6
(Study Abroad)
_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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มคอ.2
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
01459231 จิตวิทยาชุมชน
(Community Psychology)
01460231 สังคมวิทยาชนบท
(Rural Sociology)
01460433 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Environment Sociology)
01460442 การพัฒนาชุมชน
(Community Development)

1-15
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7) สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
01308421 การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ
3(2-3-6)
(Planning for Parks and Recreation Areas)
01308422 การออกแบบภูมิทัศน์และผังบริเวณนันทนาการ
3(2-3-6)
(Landscape and Recreation Site Design)
01308431** เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
(Environmental Interpretation Techniques)
3(3-0-6)
01308432** โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนําเที่ยว
ทางธรรมชาติ
(Ecotourism Programming and Nature Guide)
01308433** การจัดการอุทยานและพื้นทีน่ ันทนาการ
3(3-0-6)
(Management for Parks and Recreation Areas)
01308434* นิเวศวิทยาและผลกระทบทางนันทนาการ
3(3-0-6)
(Recreation Ecology and Impacts)
01308496 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
1-3
ทางธรรมชาติ
(Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism)
01308498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
8) สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
01314411 ปักษีวิทยาป่าไม้
(Forest Ornithology)
01314412 วิทยาสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม
(Forest Mammalogy)
01314422 เทคนิคการศึกษาและจัดการสัตว์ป่า
(Wildlife Study and Management Techniques)
01314423 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าเขตร้อน
(Tropical Wildlife Ecology and Management)
01314441 หลักการจัดการทุ่งหญ้า
(Principles of Range Management)
01314451 การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า
(Range Utilization)
01314496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตว์ป่าและทุง่ หญ้า
(Selected Topics in Wildlife and Range Management)
01314498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
_____________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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3(0-9-5)
1(1-0-2)
1-6
1-15
6

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1-3
1-3
3(0-9-5)
1(1-0-2)
1-6

มคอ.2
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
2.3.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
ให้เรียนวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
013xx499 โครงงาน (ตามสาขา)
(Project)
และให้เลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
01305351 การทําไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้
(Harvesting and Utilization of Forest Products)
01305352 การออกแบบและการผลิตเครือ่ งเรือนไม้
(Design and Manufacturing of Wood Furniture)
01305353 การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้
(Ergonomics in Wood Industries)
01305423** วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I
(Structural Engineering of Tropical Wood I)
01305424 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II
(Structural Engineering of Tropical Wood II)
01305425** อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
(Themodynamics in Wood and Paper Industries)
01305441 การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
(Management and Quality Control
in Wood Products Industries)
01305442 แบบจําลองกรรมวิธีการแปรรูปไม้
(Wood Processing Models)
01305443** การวิจัยขั้นดําเนินการในการจัดการผลิต
(Operation Research in Production Management)
01305446 การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้
(Wood Products Marketing)
01305464 การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้
(Wood Design and Finishing)
01305473 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้
(Energy Conversion Technology from Wood)
_____________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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1-15
6

3(0-9-5)

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

มคอ.2
01305496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
(Selected Topics in Wood Science and Technology)
01305498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
01422311 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์
(Applied Experimental Design and Analysis)
2) สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
01305425** อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
(Themodynamics in Wood and Paper Industries)
01310321** สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ
(Physical Properties of Pulp Fibers and Paper)
01310334 เคมีการผลิตกระดาษ
(Papermaking Chemistry)
01310432 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้
(Industrial Technology of Wood Cellulose)
01310433 เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส
(Nanocellulose Production Technology)
01310444 เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง
(Paper Machines and Operation Controls)
01310461 เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ
(Paper Printing Technology)
01310471** เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ
(Introduction to Biotechnology in
Pulp and Paper Manufacturing)
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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1-3
1-3
3(0-9-5)
1(1-0-2)
1-6
1-15
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(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
01310472** การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3(2-3-6)
(Pollution Control in Pulp and Paper Industries)
01310481 การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Measurements and Controls in Pulp and Paper Industry)
01310482 มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ
3(2-3-6)
(Pulp and Paper Testing Standard)
01310483** การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Pulp and Paper Production Management)
01310496 เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ
1-3
(Selected Topics in Pulp and Paper)
01310498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
3(0-9-5)
(Smart Patrol for Protected Area Management)
01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-6
(Study Abroad)
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-15
(Knowledge from Oversea Universities)
01349490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
01403455 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry)
01422311 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Experimental Design and Analysis)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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6

หน่วยกิต

มคอ.2
ความหมายของรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5
มีความหมายดังนี้
301 หมายถึง
สาขาการจัดการลุ่มน้ําและสิง่ แวดล้อม
302 หมายถึง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
303 หมายถึง
สาขาวิศวกรรมป่าไม้
304 หมายถึง
สาขาจัดการป่าไม้
305 หมายถึง
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
306 หมายถึง
สาขาวนวัฒนวิทยา
307 หมายถึง
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
308 หมายถึง
สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเทีย่ ว
310 หมายถึง
สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
314 หมายถึง
สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
349 หมายถึง
สาขาวิชาวนศาสตร์
เลขลําดับที่ 6-8 มีความหมายดังนี้
ลําดับที่ 6 หมายถึง
ระดับชั้นปี
ลําดับที่ 7 หมายถึง
กลุ่มวิชาในสาขามีความหมายดังต่อไปนี้
301 สาขาการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม
1 หมายถึง กลุ่มวิชาอนุรักษวิทยาทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ํา
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ-สังคมของลุ่มน้ํา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
5 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอุตุนิยมวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอุทกวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการใช้ที่ดิน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
302 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
1 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาป่าบกและนิเวศวิทยาเขตเมือง
2 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ํา
3 หมายถึง กลุ่มวิชาอนุกรมวิธานพรรณไม้ป่า
และความหลากหลายทางชีวภาพ
4 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและประชากรสัตว์ป่า
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
6 หมายถึง กลุ่มวิชากีฏวิทยาป่าไม้
7 หมายถึง กลุ่มโรควิทยาป่าไม้และจุลินทรีย์ป่าไม้
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8 หมายถึง กลุ่มสรีรวิทยา พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้
9 หมายถึง กลุ่มวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
303 สาขาวิศวกรรมป่าไม้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมป่าไม้ทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการก่อสร้างและวิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการทําไม้
5 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานป่าไม้
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเครื่องกลทางป่าไม้
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
304 สาขาการจัดการป่าไม้
1 หมายถึง กลุ่มวิชานโยบายและการบริหารทรัพยากรป่าไม้
2 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวมิติป่าไม้
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการรับรู้จากระยะไกล
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการสํารวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้
6 หมายถึง กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
305 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์และฟิสิกส์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเคมี
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบและการใช้ประโยชน์
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปและการตกแต่งผิวหน้าไม้
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้ประกอบและพลังงาน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาการใช้เครื่องมือและการควบคุม
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ
และโครงงาน
306 สาขาวนวัฒนวิทยา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาวนวัฒนวิทยา
2 หมายถึง กลุ่มวิชาพันธุ์ไม้ป่า
3 หมายถึง กลุ่มวิชาอารักขาป่าไม้
4 หมายถึง กลุ่มวิชาปฐพีวิทยาป่าไม้
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการต้นไม้และสวนป่า
6 หมายถึง กลุ่มวิชาต้นไม้ในเมือง
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเครื่องมือการวิจัย
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
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307 สาขาวนศาสตร์ชุมชน
1 หมายถึง กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชนทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาวนเกษตร
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการส่งเสริมป่าไม้
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
308 สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเทีย่ ว
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผนและออกแบบ
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
310 สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์และฟิสิกส์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเคมี
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตเยื่อและกระดาษ
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการตกแต่งผิวและการแปรรูปกระดาษ
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษและการใช้ประโยชน์
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
8 หมายถึง กลุ่มวิชาการใช้เครื่องมือ การควบคุมและการจัดการ
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ
และโครงงาน
314 สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
1 หมายถึง กลุ่มวิชาอนุกรมวิธานสัตว์ป่า
2 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสัตว์ป่าด้านอื่นๆ
5 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทุ่งหญ้า
6 หมายถึง กลุ่มวิชาการใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน
349 สาขาวิชาวนศาสตร์
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้
2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาสหกิจศึกษา การศึกษาในต่างประเทศ
เลขลําดับที่ 8

หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้
1) สําหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

01301111
01403111
01403112
01999111

01302131
01417111
01424111
01424112
01175xxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
วนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
ภาษาไทย
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
2( - - )
รวม
18( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
รุกขวิทยา
3(2-3-6)
แคลคูลัส I
3(3-0-6)
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1( - - )
รวม
18( - - )

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
รวม
1(0-3-2)
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01306211
01401114
01403221
01403222
01420115
01420119

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักวนวัฒน์
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัตกิ าร
ฟิสิกส์อย่างสังเขป
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( - - )
รวม
18( - - )

01302211
01303221
01305213
01306212
01422111
01423113

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้
3(3-0-6)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
3(2-3-6)
กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
3(2-3-6)
การปลูกป่า
3(3-0-6)
หลักสถิติ
3(3-0-6)
สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
รวม
18(15-9-36)

01302212
01303222
01304221
01306213

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การคณิตป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การปลูกป่าภาคสนาม
1(0-3-2)
รวม
4(0-12-8)
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01301321
01303311
01306341
01306342
01308311
01314321
01349311
01349312

01304311
01304351
01307311
01xxx391

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการจัดการลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
การทําไม้
3(3-0-6)
ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
3(3-0-6)
ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
1(0-3-2)
ภาคปฏิบัติการ
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
3(3-0-6)
พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
รวม
20(17-9-40)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการจัดการป่าไม้
3(3-0-6)
การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทาง (ตามสาขา)
2(2-0-4)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
รวม
14( - - )

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01304352 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ ภาคสนาม
1(0-3-2)
วิชาภาคสนาม (ตามสาขา)
1(0-3-2)
รวม
2(0-6-4)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01304441 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
01xxx499 โครงงาน (ตามสาขา)
2(0-6-3)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก (ตามสาขา)
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
14( - - )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01304413 กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้
3(3-0-6)
01305421 การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
01xxx497 สัมมนา (ตามสาขา)
1
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก (ตามสาขา)
4( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
17( - - )
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2) สําหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
01301111
01403111
01403112
01999111

01302131
01417111
01424111
01424112
01175xxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
วนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
ภาษาไทย
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
2( - - )
รวม
18( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
รุกขวิทยา
3(2-3-6)
แคลคูลัส I
3(3-0-6)
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1( - - )
รวม
18( - - )

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
รวม
1(0-3-2)
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01306211
01401114
01403221
01403222
01420115
01420119

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักวนวัฒน์
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัตกิ าร
ฟิสิกส์อย่างสังเขป
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( - - )
3( - - )
รวม
21( - - )

01302211
01303221
01305213
01306212
01422111
01423113

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้
3(3-0-6)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
3(2-3-6)
กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
3(2-3-6)
การปลูกป่า
3(3-0-6)
หลักสถิติ
3(3-0-6)
สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
รวม
18(15-9-36)

01302212
01303222
01304221
01306213

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การคณิตป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การปลูกป่าภาคสนาม
1(0-3-2)
รวม
4(0-12-8)
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01301321
01303311
01306341
01306342
01308311
01314321
01349311
01349312

01304311
01304351
01304441
01307311
01349390
01xxx391

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการจัดการลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
การทําไม้
3(3-0-6)
ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
3(3-0-6)
ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
1(0-3-2)
ภาคปฏิบัติการ
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
3(3-0-6)
พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
รวม
20(17-9-40)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการจัดการป่าไม้
3(3-0-6)
การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทาง (ตามสาขา)
2(2-0-4)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
รวม
21( - - )

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01304352 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ ภาคสนาม
1(0-3-2)
วิชาภาคสนาม (ตามสาขา)
1(0-3-2)
รวม
2(0-6-4)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
01349490 สหกิจศึกษา

01304413
01305421
01xxx497
01xxx499

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
6
รวม
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้
3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
สัมมนา (ตามสาขา)
1
โครงงาน (ตามสาขา)
2(0-6-3)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
15( - - )
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- แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
1) สําหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

01301111
01403111
01403112
01999111

01302131
01417111
01424111
01424112
01175xxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
วนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
ภาษาไทย
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
2( - - )
รวม
18( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
รุกขวิทยา
3(2-3-6)
แคลคูลัส I
3(3-0-6)
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1( - - )
รวม
18( - - )

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
รวม
1(0-3-2)
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01306211
01401114
01403221
01403222
01420115
01420119

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักวนวัฒน์
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัตกิ าร
ฟิสิกส์อย่างสังเขป
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( - - )
รวม
18( - - )

01302211
01303221
01305213
01306212
01422111
01423113

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้
3(3-0-6)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
3(2-3-6)
กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
3(2-3-6)
การปลูกป่า
3(3-0-6)
หลักสถิติ
3(3-0-6)
สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
รวม
18(15-9-36)

01302212
01303222
01304221
01306213

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การคณิตป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การปลูกป่าภาคสนาม
1(0-3-2)
รวม
4(0-12-8)
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01305311
01305312
01305323
01305361
01305364
01310331

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
3(2-3-6)
พื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และ
3(3-0-6)
กระดาษ
สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้
3(2-3-6)
การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการแปรรูปและอบไม้
3(2-3-6)
เคมีของเนื้อไม้
3(2-3-6)
รวม
18(13-15-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01305391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ทางไม้
หรือ
01310391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
01305465 ทฤษฎีการยึดติดและเคลือบผิวหน้าไม้
3(2-3-6)
01305474 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม
3(2-3-6)
01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
3(2-3-6)
01310342 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
3(2-3-6)
01310343 เทคโนโลยีการผลิตเยื่อรีไซเคิล
3(2-3-6)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
รวม
21( - - )
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01305392 การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้
3
หรือ
01310392 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3
รวม
3
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01310451 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ
3(2-3-6)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก (ตามสาขา)
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม

12( - - )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01305497 สัมมนาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
1
หรือ
01310497 สัมมนาสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
1
01305499 โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
3(0-9-5)
หรือ
01310499 โครงงานสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(0-9-5)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก (ตามสาขา)
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
13( - - )
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2) สําหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
01301111
01403111
01403112
01999111

01302131
01417111
01424111
01424112
01175xxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
วนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
ภาษาไทย
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
2( - - )
รวม
18( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
รุกขวิทยา
3(2-3-6)
แคลคูลัส I
3(3-0-6)
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1( - - )
รวม
18( - - )

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
รวม
1(0-3-2)
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01306211
01401114
01403221
01403222
01420115
01420119

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักวนวัฒน์
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัตกิ าร
ฟิสิกส์อย่างสังเขป
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( - - )
3( - - )
รวม
21( - - )

01302211
01303221
01305213
01306212
01422111
01423113

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้
3(3-0-6)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
3(2-3-6)
กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
3(2-3-6)
การปลูกป่า
3(3-0-6)
หลักสถิติ
3(3-0-6)
สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
รวม
18(15-9-36)

01302212
01303222
01304221
01306213

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การคณิตป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
การปลูกป่าภาคสนาม
1(0-3-2)
รวม
4(0-12-8)
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01305311
01305312
01305323
01305361
01305364
01310331

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
3(2-3-6)
พื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และ
3(3-0-6)
กระดาษ
สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้
3(2-3-6)
การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการแปรรูปและอบไม้
3(2-3-6)
เคมีของเนื้อไม้
3(2-3-6)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
รวม
21( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01305391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ทางไม้
หรือ
01310391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
01305465 ทฤษฎีการยึดติดและเคลือบผิวหน้าไม้
3(2-3-6)
01305474 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม
3(2-3-6)
01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
3(2-3-6)
01310342 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
3(2-3-6)
01310343 เทคโนโลยีการผลิตเยื่อรีไซเคิล
3(2-3-6)
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
รวม
22( - - )
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01305392 การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้
3
หรือ
01310392 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3
รวม
3
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
01349490 สหกิจศึกษา

จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
6
รวม
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติการ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)
01305497 สัมมนาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
1
หรือ
01310497 สัมมนาสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
1
01305499 โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
3(0-9-5)
หรือ
01310499 โครงงานสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(0-9-5)
01310451 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ
3(2-3-6)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
6( - - )
รวม
16( - - )
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร
01301111 วนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Forestry)
ภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และการป่าไม้ แนวคิด
พื้นฐานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน การ
ใช้ประโยชน์จากป่า การประชา สัมพันธ์และส่งเสริมป่าไม้ งานวิจัยและการพัฒนาป่าไม้ การ
บริหารทรัพยากรป่าไม้
Overview of natural resources and environment. Forest resources and
forestry. Basic concepts of forest resource management. Management of
protected areas, economic forest, and community forest. Forest utilization.
Public relations and extension for forest resources. Forest research and
development. Forest resource administration.
01301112 วนศาสตร์ภาคสนาม
(Field Forestry)
การฝึกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01301111 วนศาสตร์เบื้องต้น
Field practices in 01301111 introduction to forestry.

1

01301321** หลักการจัดการลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
(Principles of Watershed Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01306341 หรือเรียนพร้อมกัน
แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ํา โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ํา
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ํา แนวทางการจัดการลุ่มน้ําแบบ
บูรณาการ
Concepts and scope of watershed management. Structures and functions
of watershed ecosystem. Principles and practices upon watershed resource
management and conservation. Guidelines for integrated watershed
management.
01301322 การจัดการลุ่มน้ําภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Watershed Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01301321
การฝึกปฏิบัติภาคสนามวิชา 301321 หลักการจัดการลุ่มน้ํา
Field practices in 301321 Principles of Watershed Management.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01301323 การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
(Watershed System Analysis)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01301321
แนวคิด หลักการ และแนวทางการวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ํา การศึกษาองค์ประกอบ การทํา
หน้าที่ และการให้บริการของระบบนิเวศลุ่มน้ํา การวิเคราะห์ปัญหา การประเมินสถานภาพ
และแนวทางเพื่อการจัดการ ลุ่มน้ํา แผนการจัดการลุ่มน้ํา รายงานการวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ํา มี
การศึกษานอกสถานที่
Concepts, principles and guidelines to watershed system analysis. Study on
structures, functions or services watershed ecosystem. Problems analysis, status
assessment and watershed management guidelines. Watershed management
plan. Report on watershed system analysis. Field trip required.
01301391** ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการลุ่มน้ําและสิง่ แวดล้อม
2(2-0-4)
(Research Methods in Watershed and Environmental Management)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม การกําหนดปัญหา
การวางรูป การวิจั ย การตั้งวัต ถุป ระสงค์ แ ละสมมติฐาน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้ าง
แบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน
และการเสนอผลงานวิจัย
Principle and research methods in watershed and environmental
management, identification of research problems, formulation of research
objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire,
data analysis and interpretation, application of statistics for research, report
writing and presentation.
01301411 นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Conservation Policy)
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และความสําคัญของนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย กระบวนการกําหนดนโยบาย
นโยบายการอนุรักษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ การนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ
Basic concepts, theories and importance of natural resource and
environmental conservation policies. Factors related to the policies. Policy
analysis. Policy formation processes. National policy on natural resource and
environmental conservation. Policy implementation.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01301441 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ํา
3(2-3-6)
(Geoinformatic for Watershed Management)
การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การนําเข้าข้อมูลระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก การใช้ข้อมูล
การรั บ รู้ ร ะยะไกล การวิ เคราะห์ เชิ ง พื้ น ที่ ข องข้ อ มู ล สภาพอากาศ สภาพภู มิ ป ระเทศ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปัญหาการใช้ที่ดิน และการจําแนกสมรรถนะการใช้ที่ดินด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Manipulation of basic data. Data input of Global Positioning System.
Remote sensing data utilization. Spatial analysis on climatic data, topography,
land use change, land use problem and land capability classification using
Geographic Information System.
01301451 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ํา
2(2-0-4)
(Climate Change and Watershed Management)
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการเกิดภาวะโลกร้อน สถานการณ์ปัจจุบัน สาเหตุ
และปัจจัย ผลกระทบและศักยภาพในการปรับตัวของทรัพยากรในระบบนิเวศลุ่มน้ํา แนวทาง
และเทคโนโลยีในการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากภาวะโลกร้อน
Climate change and global warming. Present situation. Causes and factors.
Effects and adaptive potential of resources in watershed ecosystem. Approach
and technology for mitigation and adaptation of global warming.
01301461 อุทกวิทยาป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Hydrology)
อิทธิพลป่าไม้ที่มีต่อ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ลักษณะเฉพาะทางอุตุ-อุทกวิทยา
มลพิษทางอากาศ น้ํา เสียง และสายตา
Forest influences on wildlife resources, soil resources, meteo-hydrological
characteristics, pollution of air, water, noise and visualization.
01301471 หลักการใช้ที่ดนิ
3(2-3-6)
(Principles of Land Use)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01306341 และ 01304351
แนวคิด วัตถุประสงค์ และหลักการด้านการใช้ที่ดิน การกําหนดการใช้ที่ดิน ผลกระทบ
จากการใช้ที่ดินต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เทคนิค และวิธีการจําแนกการใช้ที่ดิน การ
จําแนกสมรรถนะ และความเหมาะสมของที่ดิน การประเมินผลกระทบจากการใช้ที่ดิน หลักการ
วางแผนการใช้ที่ดิน
Concepts, objectives, and principles of land use. Land use determination.
Land use impacts on social, economic, and environment. Techniques and
methodologies in land use classification. Land capability and suitability
classification. Land use impact assessment. Principles of land use planning.
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01301481 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Environmental Management)
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มป่ า ไม้ อิ ท ธิ พ ลป่ า ไม้ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ค่ า
สิ่งแวดล้อมป่าไม้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมป่าไม้ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of forest environmental management. Forest influences to
environment. Forest environmental valuation. Public and local participation for
forest environmental planning. Field trip required.
01301482 การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Environmental Conservation Extension)
หลักการ กระบวนการ แนวทาง และวิธปี ฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนในบริบทของ
โลกาภิวัฒน์
Principles, processes, practices, and implementations for natural resource
and environmental conservation. Environmental conservation extension
processes for sustainable management in globalization perspectives.
01301483 อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Forest Influences on Environment)
อิทธิพลป่าไม้ที่มีต่อการควบคุมลักษณะด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ลักษณะทาง
อุทกวิทยา การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางคุณภาพน้ํา และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
Forest influences on controlling wildlife resources, soil resources,
hydrological characteristics, air pollution, water pollution and environment
pollution.
01301496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม
1-3
(Selected Topics in Watershed and Environmental Management)
เรื่ อ งเฉพาะทางการจั ด การลุ่ ม น้ํ า และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in watershed and environmental management at the
bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.
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มคอ.2
01301497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม ในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in watershed and
environmental management at the bachelor’s degree level.
01301498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน
Study and research in watershed and environment management at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.
01301499 โครงงานการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม
2(0-6-3)
(Watershed and Environmental Management Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของการจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม
Project of practical interest in various fields of watershed and
environmental management.
3(2-3-6)
01302131 รุกขวิทยา
(Dendrology)
ศัพท์พฤกษศาสตร์เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของไม้ต้น การตั้งชื่อ การจําแนก และการระบุ
ชนิดไม้ป่าเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทย ชีวนิเวศป่าไม้ และชนิดป่าในประเทศไทย
Botanical terminology related to morphology of trees. Nomenclature,
classification and identification of important economical forest trees in Thailand.
Forest biomes and forest types in Thailand.
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม
(Field Dendrology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01302131
การฝึกปฏิบัตภิ าคสนามวิชา 01302131 รุกขวิทยา
Field practices in 01302131 Dendrology.
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1(0-3-2)

มคอ.2
01302211 นิเวศวิทยาป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Ecology)
แนวคิดทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายของป่า พลวัตป่าไม้
และการรบกวน ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่าและระบบนิเวศป่าไม้ ชีวนิเวศของโลก การจําแนก
ป่าและลักษณะเฉพาะของป่าในประเทศไทย
Forest ecological concepts. Environmental factors affect on forest
distribution. Forest dynamics and disturbance. Relationships between wildlife
and forest ecosystems. World biomes. Forest classification and their
characteristics in Thailand.
01302212 นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Forest Ecology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01302211
การศึกษาในท้องที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในทางนิเวศวิทยาป่าไม้ วิชานี้ศึกษาในป่าภาค
ฤดูร้อน
Field study and practical experience in forest ecology. This course is
offered during summer camp.
01302313 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Forest Biological Sciences)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01302212
การฝึกปฏิบัติงานในสนามทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ การระบุชนิด และการเก็บข้อมูล
พืชป่า โรค แมลง และสัตว์ป่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้
Field practice in forest biological sciences. Identification and data
collection of forest plant, disease, insect and wildlife. Relationship analysis of
ecosystem components. Factors affecting forest resources.
01302391** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
2(2-0-4)
(Research Methods in Forest Biological Science)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ การกําหนดปัญหา การวาง
รูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม
การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัย
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
Principle and research methods in forest biological science, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses,
collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
01302411 พลวัตป่าเขตร้อน
2(2-0-4)
(Tropical Forest Dynamics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01302211
นิเวศวิทยาและการกระจายของป่าเขตร้อน การจําแนกป่าเขตร้อน การเปลี่ยนแปลงป่า
เขตร้อน ชนิดของการรบกวน คุณค่าของป่าเขตร้อน การวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว มีการศึกษา
นอกสถานที่
Ecology and distribution of tropical forests. Tropical forest classification.
Tropical forest changes. Types of disturbance. Values of tropical forests. Longterm ecological research. Field trip required.
01302412 นิเวศวิทยากล้าไม้ต้นป่าเขตร้อน
2(2-0-4)
(Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings)
การกระจายและการงอกของเมล็ดไม้ สรีรวิทยาและสัณ ฐานวิทยาของกล้าไม้ต้น การ
จําแนกและการระบุชนิดกล้าไม้ ความต้องการทางนิเวศวิทยาและการตั้งตัวของกล้าไม้ต้น การ
เพิ่มพูนและรอดตายของกล้าไม้ต้น เกณฑ์การคัดเลือกชนิดกล้าไม้ต้นเพื่อฟื้นฟูป่า มีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
Dispersal and germination of seeds. Physiological and morphological of
tree seedlings. Classification and identification of seedling species. Ecological
niche and establishment of tree seedlings. Seedling recruitment and mortality.
Tree seedling criteria for forest restoration. Field trip required.
01302413 การวิเคราะห์ทางสถิติทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
(Statistical Analyses for Forest Biological Research Using Computer Program)
หลักการและวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ทั้งสถิติแบบอิง
พารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ เรียนรู้จาวารสารการวิจัยทางด้านนิ เวศวิทยาป่าไม้ และ
วิทยาศาสตร์ป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
Principle and methodology of statistics in forest biological research. Using
computer program as tool for traditional and modern statistical analyses,
including parametric and nonparametric statistics. Learning from journals in
forest ecological and related forest sciences.
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มคอ.2
01302431 อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่า
3(2-3-6)
(Forest Plant Systematic)
หลักการจําแนกพรรณไม้ป่า การตั้งชื่อ การวินิจฉัยชนิดพรรณไม้ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of forest plant classification. Nomenclature and identification of
forest plants. Field trip required.
01302432 ไผ่และปาล์ม
2(2-0-4)
(Bamboo and Palm)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01401114 หรือ 01302131
อนุกรมวิธาน ลักษณะเฉพาะทางนิเวศและกายวิภาค การใช้ประโยชน์ของไผ่และปาล์ม
การสร้างสวนป่าไผ่และปาล์ม มีการศึกษานอกสถานที่
Systematics, ecological and anatomical characteristics. Utilization of
bamboos and palms. Bamboo and palm plantations establishment. Field trip
required.
01302433 พืชป่ากินได้
2(2-0-4)
(Edible Wild Plants)
ความสํ าคั ญ ของพื ชป่ า กิ น ได้ ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยา การเติ บ โตและการพั ฒ นา
คุณค่าด้านโภชนาการและการใช้ประโยชน์ การสํารวจและประเมินมูลค่า การจําแนกและการ
ระบุชนิดความหลากหลายของพืชป่ากินได้สําหรับคนและสัตว์ พืชกินได้พื้นเมืองและพืชต่างถิ่น
การจัดการและการอนุรักษ์พืชป่ากินได้ มีการศึกษานอกสถานที่
Importance of edible wild plants. Morphological characteristics, growth
and development. Nutritional values and utilization. Surveying and evaluation.
Classification and species identification. Diversity of edible wild plants for people
and animals. Native and exotic edible plants. Management and conservation of
edible wild plants. Field trip required.
01302434 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
2(2-0-4)
(Forest Biodiversity Conservation)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01302211
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ การประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้ คุณค่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ การวิจัยและการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ กฎหมายและอนุสัญญาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้
Basic knowledge related to forest biodiversity. Determining forest
biodiversity. Values and losses in forest biodiversity. Research on forest
biodiversity conservation. Laws and conventions related to forest biodiversity.
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มคอ.2
01302461 กีฏวิทยาป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Entomology)
ประวัติและวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยาและหน้าที่ นิเวศวิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายและการจัดจําแนกแมลงป่าไม้ แมลงป่าไม้เขตร้อน วิธีการทางกีฏวิทยาป่าไม้ และ
กีฏวิทยาป่าไม้เชิงประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที่
History and evolution, morphology and functions, ecology and
environmental factors, forest insect diversity and classification, forest insects in
the tropics, methods in forest entomology, and applied forest entomology.
Field trip required.
3(2-3-6)
01302462 แมลงศัตรูไม้ป่าและไม้ในเมืองเขตร้อน
(Insect Pests of Tropical Forest and Urban Trees)
ความเสียหายและสัญลักษณ์ ความหลากหลายและความมากมายของแมลงศัตรูไม้ป่าใน
เขตร้อน การสํารวจและติดตาม การระบาดและปัจจัยแวดล้อม แมลงศัตรูไม้ป่าเศรษฐกิจและไม้
เขตเมือง การบริหารจัดการแมลงศัตรูป่าไม้ในเขตร้อนแบบบูรณาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Damages and sign, diversity and abundance of forest insect pests in the
tropics, surveying and monitoring, outbreak and environmental factors, insect
pests of economic forest and urban trees, integrated forest insect pest
management in the tropics. Field trip required.
01302463 การจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อน
2(2-0-4)
(Forest Insect Management in the Tropics)
กายวิภาคและหน้าที่ การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายของแมลงป่าไม้ในเขต
ร้อน การจัดการผีเสื้อกลางวัน แมลงปีกแข็ง แมลงผสมเกสร แมลงกินได้ แมลงศัตรูธรรมชาติ
แมลงศัตรูสวนป่า มด และแมลงในดิน การวางแผนการจัดการแมลงป่าไม้ในอนาคต มีการศึกษา
นอกสถานที่
Anatomy and functions, conserving and managing forest insect diversity in
the tropics, management of beetle, butterfly, insect pollinator, edible insect,
natural insect enemy, forest plantation insect pest, ant and soil insect, planning
forest insect management in the future. Field trip required.
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มคอ.2
01302471** โรคและแมลงป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Diseases and Insects)
หลักโรคและแมลงป่าไม้ สัญญาณและอาการของโรค โรคของไม้ป่าและการวินิจฉัยโรค
การจัดจําแนกและวิวัฒนาการแมลงป่าไม้ หลักการและควบคุมและป้องกันโรคและแมลงศัตรูป่า
ไม้เบื้องต้น
Principles of forest diseases and insects, signs and symptoms of forest
diseases and insects, important forest diseases and diagnosis methods,
identification and evolution of forest insects, basic of control and prevention of
forest tree diseases and pest.
01302472 เห็ดป่า
3(2-3-6)
(Wild Mushrooms)
บทบาทของเห็ดในระบบนิเวศป่าไม้ ลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและลักษณะที่มองเห็น
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การจําแนกและการระบุชนิด ประโยชน์และโทษของเห็ด มีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
Role of mushrooms in forest ecosystem. Macroscopic and microscopic features.
Classification and species identification. Advantages and disadvantages of
mushrooms. Field trip required.
01302481 กายวิภาคของไม้ต้น
3(2-3-6)
(Anatomy of Trees)
โครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่ การกําเนิดและการพัฒนาการของส่วนต่าง ๆ ของไม้ยืน
ต้นและไม้ป่าชนิดอื่น ๆ หลักในการวินิจฉัยชนิดของเซล เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อ
Structure, component, function, growth and development of parts trees
and other forest plants. Techniques in the study of cells, tissues and organs.
01302482 สรีรวิทยาของไม้ต้น
3(2-3-6)
(Physiology of Trees)
โครงสร้าง และหน้าที่ของเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช กระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การเติบโตและพัฒนาการของพืช การปฏิบัติเพื่อควบคุมการเติบโตและพัฒนาการของไม้ต้น
Structure and function of plant tissues and organs. Physiological processes
in relation to plant growth and development. Treatments to control growth and
development of trees.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
01302483 พันธุศาสตร์ป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Genetics)
หลักพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรมหน้าที่ และการประยุกต์ พันธุศาสตร์ประชากร การผสม
พันธุ์และพันธุกรรม การประยุกต์หลักพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
Principles of genetics. Genetic materials, functions and application.
Population genetics. Breeding and heredity. Application of genetic principles for
forest tree improvement.
01302484 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตกล้าไม้ป่า
3(2-3-6)
(Biotechnology for Forest Tree Seedling Production)
การประยุก ต์เทคโนโลยี ชีวภาพ เทคนิ ค การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่อ เพื่ อผลิ ต กล้ าไม้ ป่ าที่ มี
คุณภาพดี มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความทนทาน และมีการรอดตายสูง เมื่อนําไปปลูกใน
พื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม รวมถึงการจัดการการผลิตกล้าไม้ป่าจํานวนมากในเชิงพาณิชย์
Application of biotechnology, tissue culture techniques for producing good
quality, faster growth, more tolerance and high survival rate of forest tree
seedlings when planting under stress conditions. Management for mass seedling
production in commercial scale.
01302496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
1-3
(Selected Topics in Forest Biological Science)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in forest biological science at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
1
01302497 สัมมนา
(Seminar)
การนํ า เสนอ และอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ น่ าสนใจทางวิ ท ยาศาสตร์ ชี วภาพป่ า ไม้ ในระดั บ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in forest biological
science at the bachelor’s degree level.
01302498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Study and research in forest biological science at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.
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01302499 โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
2(0-6-3)
(Forest Biological Science Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
Project of practical interest in various fields of forest biological science.
01303221 การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
3(2-3-6)
(Surveying and Mapping in Forestry I)
หลักการรังวัด การวัดระยะทาง การวัดมุมและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและงานวงรอบ
การระดับ ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม ระบบพิกัดและพื้นหลักฐานแผนที่ การ
แผนทีแ่ ละเทคโนโลยีการทําแผนที่ในงานป่าไม้
Principles of surveying. Distance, angle and direction measurement. Errors
and traverse, leveling, global positioning system, map coordinate system and
datum, mapping and mapping technology in forestry.
01303222 การรังวัดและการทําแผนที่ในทางป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Surveying and Mapping in Forestry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01303221
การฝึกปฏิบัตภิ าคสนามวิชา 01303221 การรังวัดและการทําแผนทีใ่ นทางป่าไม้ I
Field practices in 01303221 Surveying and Mapping in Forestry I
01303311 การทําไม้
3(3-0-6)
(Timber Harvesting)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420119
ประวัติการทําไม้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ระบบการทําไม้และ
ผลกระทบจากการทําไม้ ความปลอดภัยในการทํางาน การรับรองมาตรฐานทางป่าไม้
Logging history. Relevant law and regulations. Logging processes, systems
and impacts. Work safety. Forest certification.
01303313 วิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Forest Engineering)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01303311
ฝึกปฏิบัติงานด้านการทําไม้ การคํานวณค่าใช้จ่ายในการทําไม้ การยศาสตร์ การรังวัดและ
ทําแผนที่ การออกแบบและสร้างถนนป่าไม้ การควบคุมและการป้องกันการกร่อนของดิน และ
การศึกษาผลกระทบจากการทําไม้
Field practice in logging operation. Logging cost estimation. Ergonomics.
Survey and mapping. Forest road design and construction. Soil erosion control
and protection. Logging impact assessment.
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01303321** การรังวัดและการทําแผนที่ในทางป่าไม้ II
3(2-3-6)
(Surveying and Mapping in Forestry II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01303221
การรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน การถ่ายทอดพิกัดแผนที่ ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก
ด้วยดาวเทียมเชิงอนุพันธ์ การทําแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
ผลิตแผนที่เชิงเลข
Ground control point surveys. Differential global positioning system. Map
projection. UAV mapping. Spatial data creation. Digital map production.
01303331 วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้
3(2-3-6)
(Soil Engineering in Forestry)
ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และปฐพีวิทยา พื้นฐานทางวิศวกรรมปฐพีในงานวิศวกรรมป่าไม้
การทดสอบดินขั้นมูลฐานในห้องปฏิบัติการและในสนาม การใช้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
เป็นตัวชี้วัดผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ป่าไม้ มีการศึกษานอกสถานที่
Basic knowledge on physics and soil sciences. Soil engineering basis in
forest engineering works. Fundamental soil testing in laboratory and field. Using
soil engineering properties as an indicator for measuring impact from
construction in forest area. Field trip required.
01303361 เครื่องจักรกลทางป่าไม้
3(3–0-6)
(Forest Machinery)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทีใ่ ช้ในงานด้านป่าไม้ หลักการทํางานของเครื่องยนต์
อุปกรณ์ต่อพ่วง การออกแบบเครื่องจักรกล การดูแลรักษาเครื่องจักรกล ความปลอดภัยของ
เครื่องจักรกล มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Basic knowledge of machinery applied to forest operations. Principles of
engines, attachments, machine design, machine maintenance, safety of
machinery. Field trip required.
01303391** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้
2(2–0-4)
(Research Methods in Forest Engineering)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้ การกําหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้ งวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐาน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิ เคราะห์ แ ละตี ค วามข้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ติ สํ าหรับ การวิจั ย การเขี ย นรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัย
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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Principle and research methods in forest engineering, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses,
collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
01303421 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
(Geospatial Analysis in Forest Resources)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01349311 และ 01349312
การวัดเชิงพื้นที่และสถิติ คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ เครื่องมือซอฟต์แวร์ทางภูมสิ ารสนเทศ
เศรษฐมิติเชิงพื้นที่ สถิติเชิงภูมิศาสตร์ อัตสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ การประมวลผลเชิงภูมิศาสตร์ในทางทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา
Spatial measurement and statistics. Spatial clusters, geo-information
software tools. Spatial econometrics, geostatistics. Spatial autocorrelation.
Geospatial analysis programming. Geoprocessing in forest resources. Case study.
01303422 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้
3(2-3-6)
(Applied Geo-Informatics in Forest Engineering)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01349311 และ 01349312
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ภมู ิประเทศของแปลงทําไม้ การ
วางแผน กําหนดขนาดของแปลงตัดฟันที่เหมาะสม การคัดเลือกตําแหน่งของหมอนไม้ ความ
หนาแน่นของถนนป่าไม้ การวิเคราะห์และวางแผนโครงข่ายถนนป่าไม้
Application of GIS in logging area analysis. Planning of optimum logging
area. Selection of optimum landing. Forest road density. Forest road network
analysis and planning.
01303431 วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดิน
3(2-3-6)
(Soil Erosion Control Engineering)
ทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมปฐพีและการจัดการลุ่มน้ําเพื่อประยุกต์ในการควบคุมการ
กร่อนของดินในพื้นที่ป่าไม้ หลักวิศวกรรมชีวภาพทางดิน การใช้พืชในการควบคุมการกร่อน
ของดิน
Basic theories in soil engineering and watershed management for applying
in soil erosion control in forest area. Principles of soil bio-engineering. Use of
plants for soil erosion control.
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01303441** การวางแผนการทําไม้
3(3–0-6)
(Logging Planning)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01303311
ข้อบังคับการทําไม้ การประมาณปริมาตรไม้และผลผลิตการทําไม้วิธีการและระบบการ
ทําไม้ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการทําไม้และการวางแผน การวางแผนการทําไม้ประยุกต์ การ
ประมาณค่าใช้จ ่ายของการทํ าไม้ก ารประยุก ต์ก ารวิจั ยดํ าเนิ น งานในการวางแผนการทํ าไม้
กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่
Logging regulations. Estimation of tree volume and logging production.
Logging methods and systems. Logging planning and influencing factors. Applied
logging planning. Logging cost estimation. Application of operations research in
logging planning. Case studies. Field trip required.
01303442** การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในป่าเศรษฐกิจ
3(3–0-6)
(Environmental Impact Management in Commercial Forest)
แนวคิดและหลักการจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รูปแบบของกิจกรรมในสวนป่าและการทําไม้ แนวคิดด้านผลกระทบจากการทําไม้ การจัดการ
ผลกระทบจากกิ จกรรมในสวนป่ าและการทํ าไม้ แนวทางการทํ าไม้ เพื่ อ ประโยชน์ ตามหลั ก
มาตรฐานสากล ข้อปฏิบัติในการทําไม้
Concept and principles of forest land management. Environmental
management and impact. Pattern of forest plantation activities and logging.
Logging impact concept. Impact management on forest plantation activities and
logging. Logging guideline following to international standard. Code of practice
for logging.
01303443** การยศาสตร์ในทางป่าไม้
3(2-3-6)
(Ergonomics in Forestry)
สุขอนามัยและโภชนาการสําหรับงานป่าไม้ ความหนักเบาของงานและการหยุดพัก ความ
สั่นสะเทือน เสียง ความปลอดภัยในงานป่าไม้ วิธีการทํางานและประสิทธิผลของงาน กฎหมาย
แรงงาน
Health and nutrition in forestry works, workload and rest pauses, vibration,
noise, safety in forestry work, working methods and productivities, labour
legislation.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01303451** การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้
3(2-3-6)
(Computer Applications in Forestry)
ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา แผนภูมิการแก้ปัญหา มโนทัศน์ของการโปรแกรมตัวอย่าง หลักใน
การโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในทางป่าไม้ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
Algorithms, flowcharts, basic programming concepts, typical examples in
computer programming, problem solving with microcomputer in forestry.
01303452 การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest information management)
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล การนําเสนอภาพข้อมูล กรณีศึกษา
Definition of data and information. Database and database design.
Development of database management system application. Data analysis and
tools. Data visualization. Case study.
01303453 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางป่าไม้
2(2-0-4)
(Emerging Technology in Forestry)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ การประยุกต์เทคโนโลยีในทางป่าไม้ แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
Introduction to emerging technology. Internet of things and application
software. Application of technology on forestry. Technology trend in future.
01303496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้
1-3
(Selected Topics in Forest Engineering)
เรื่ อ งเฉพาะทางวิ ศ วกรรมป่ า ไม้ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หั ว ข้ อ เปลี่ ย นไปในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
Selected topics in forest engineering at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
01303497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมป่าไม้ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in forest
engineering at the bachelor’s degree level.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01303498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมป่าไม้ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in forest engineering at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
01303499 โครงงานวิศวกรรมป่าไม้
2(0-6-3)
(Forest Engineering Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมป่าไม้
Project of practical interest in various fields of forest engineering.
01304221 การคณิตป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Forest Mensuration)
การใช้เครื่องมือในการวัดไม้ท่อน ไม้แปรรูปและไม้ฟืน เพื่อคํานวณหาปริมาตร การวัด
ความโตและความสูงของต้นไม้เป็นรายต้นและทั้งป่า การหาปริมาตรของลําต้นและการวัด
ไม้เพื่อทําตารางปริมาตร
Use of instruments in the measurement of logs, converted timber and fuel
wood; measurement of stems and measurement of trees for the compilation of
volume tables.
01304311 หลักการจัดการป่าไม้
3(3-0-6)
(Principles of Forest Management)
นิยาม วัตถุประสงค์ และขอบเขตการจัดการป่าไม้ แนวคิดพื้นฐานในการจัดการป่าไม้ การ
เติบโตและผลผลิตป่าไม้ การประเมินค่าป่าไม้ ข้อบังคับและการวางแผนการจัดการป่าไม้
Definition, objectives, and scope of forest management. Basic concepts in
forest management. Forest growth and yield. Forest valuation. Forest
regulation and management planning.
01304312 การจัดการป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Forest Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01304311
ฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนการจัดการป่าไม้ ระบบฐานข้อมูลการจัดการป่าไม้ การ
สํารวจทรัพยากรป่าไม้โดยวิธีการสํารวจระยะไกล การศึกษาการเติบโตและผลผลิตของผลิตผล
ป่าไม้ การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ การสํารวจทางเศรษฐสังคม และการประเมินทรัพยากรป่าไม้
Field practice in forest resource inventory by remote sensing, study on
growth and yield of forest products, forest resource inventory, socio-economic
survey and evaluation of forest resource.
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01304321 รุกขกาลวิทยา
3(2-3-6)
(Dendrochronology)
ประวัติพัฒนาการ วัตถุประสงค์ ความสําคัญ และขอบข่ายของรุกขกาลวิทยา ลักษณะ
โครงสร้างของเนื้อไม้ กระบวนการทางสรีรวิทยาพื้นฐานและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความ
เพิ่มพูนเนื้อไม้ หลักและแนวคิดพื้นฐานของรุกขกาลวิทยา เทคนิคและการประยุกต์การศึกษา
รุกขกาลวิทยา กรณีศึกษา
Historical development, objectives, significance and scope of
dendrochronology. Structure of wood. Basic physiological processes and
environmental factors on wood increment. Basic principles and concepts of
dendrochronology. Techniques and application in dendrochronological studies.
Case studies.
01304322 การคณิตป่าไม้
2(2-0-4)
(Forest Mensuration)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01304221
หลักการและวิธีการของการคณิตป่าไม้ เพื่อการสร้างตารางปริมาตรไม้ ความเรียวและ
ผลผลิต การคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นไม้และหมู่ไม้
Principles and methods of forest mensuration to create volume, taper,
yield tables. Estimate growth and yield of tree and stand.
01304331 ภาพคณิตทางการป่าไม้
3(2-3-6)
(Photogrammetry in Forestry)
หลักการของภาพถ่ายทางอากาศ และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ การใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศในการทําแผนที่ป่าไม้ การวัดต้นไม้และหมู่ไม้ การคาดคะเนเส้นผ่านศูนย์กลางเรือนยอด
และปริมาตร เพื่อสนับสนุนงานการสํารวจทรัพยากรป่าไม้และการจัดการป่าไม้
Principles of aerial photogrammetry and aerial photo-interpretation. Use of
aerial photos in compilation of forest maps, in measurement of trees, in
estimation of crown diameter and tree volume to support forest inventory tasks
and forest management.
01304332 หลักการรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
(Principles of Remote Sensing)
หลักการรับรู้ระยะไกลและระเบียบวิธีในการประมวลผลข้อมูลภาพ การประยุกต์ข้อมูลที่
ได้จากการรับรู้ระยะไกล
Principles of remote sensing and methods of image processing. Application
of remotely sensed data.
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01304351 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Resource Inventory)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111
ความหมาย วัตถุประสงค์และขั้นตอนของการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ หลักสถิติและเทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง การประยุกต์เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ เทคโนโลยีใน
การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ การวัดและประเมินทรัพยากรป่าไม้
Definition, objective and procedure of forest resource inventory. Principles
of statistics and sampling techniques. Application of sampling techniques to
forest resource inventory. Technology in forest resource inventory. Forest
resource measurement and assessment.
01304352 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Forest Resource Inventory)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01304351
ฝีกปฏิบัติภาคสนาม วิชา 01304351 การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้
Field practices in 01304351 Forest Resource Inventory
01304353 การสํารวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2(2-0-4)
(Forest Resource Inventory for Specific Purposes)
ขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หลักสถิติที่จําเป็น วิธีสุ่ม
ตัวอย่างในการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ในสวนป่า การสํารวจของป่า
การสํารวจเพื่อศึกษาการเติบโตของหมู่ไม้ การสํารวจทรัพยากรป่าไม้แบบต่อเนื่องและการสํารวจ
ทรัพยากรต้นไม้นอกเขตป่า
Scope of forest resource inventory for specific purpose. Necessary statistics
and sampling methods for forest resource inventory. Forest resource inventory in
plantation, inventory methods for estimating non-timber products and stand
growth, continuous forest resource inventory and inventory methods for tree
resources outside forest.
01304391** ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการป่าไม้
2(2-0-4)
(Research Methods in Forest Management)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการป่าไม้ การกําหนดปัญหา การวางรูปการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิ เคราะห์ แ ละตี ค วามข้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ติ สํ า หรั บ การวิ จั ย การเขี ย นรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
Principles and research methods in forest management, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
01304411 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Resource Policy)
แนวคิด และหลักการพื้นฐานของนโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายและการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการและการวิเคราะห์ นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นนโยบายระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
Concepts and basic principles of natural resource policy and management.
Relationship between policy and natural resource management. Natural
resource policy analysis and process. Issues of international natural resource
policy.
01304412 แผนการจัดการป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Management Plan)
ปรั ช ญา แนวคิ ด และหลั ก เบื้ อ งต้ น ของการวางแผน องค์ ป ระกอบ กระบวนการ
ข้อพิ จารณา การวิเคราะห์ ปัญ หา การจําแนกป่ าและการจัดองค์กร เทคนิคในการวางแผน
สําหรับการจัดการป่าไม้ การกําหนด การประเมินผลและจัดลําดับทางเลือกของการจัดการ การ
เลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและการสร้างแผนสําหรับการจัดการป่าไม้ การปฏิบัติตาม
แผน การประเมินผล และการปรับแก้แผนสําหรับการจัดการป่าไม้
Philosophy, concepts and basic principles of planning. Components, process,
considerations, problem analysis, forest classification and organization. Planning
techniques for forest management. Formulating, evaluating and consequences of the
management alternatives. Selection of optimal management alternative and plan
formulation for forest management. Implementing, evaluating and adjusting of forest
management plan.
01304413 กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Law and Administration)
กฎหมายป่าไม้ที่สําคัญและปัญหากฎหมายด้านป่าไม้ หลักการบริหารและระเบียบปฏิบัติ
ราชการด้านป่าไม้
Important forest laws and problems in forest-related laws. Principles of
forest administration, related rules and regulations.
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01304414 หลักการจัดการความรู้ป่าไม้
2(2-0-4)
(Principle of Forest Knowledge Management)
ความรู้ป่าไม้ หลักการจัดการความรู้ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เก็บรักษา การเข้าถึง
ข้อมูล การจัดการระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีการจัดการความรู้ โมเดลการจัดการความรู้
แบบฝึกหัด กรณีศึกษา
Forest knowledge. Principles of knowledge management. Data collection,
analysis, storage, data access, database management system. Knowledge
management technology. Model of knowledge management. Assignment. Case
study.
01304421 ชีวมิติป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Biometry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111
การนําระเบียบวิธีสถิติและคณิตศาสตร์มาใช้ในกิจกรรมป่าไม้
Use of statistics and mathematics-in forestry and forest research.
01304431 เทคนิคการทําแผนที่ป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Mapping Techniques)
หลักการแผนที่ การทําแผนทีด่ ิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการทําแผนที่ป่าไม้ใน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการผลิตและให้บริการแผนที่ในทางการป่าไม้
Principles of cartography. Methods of preparing digital maps in a computer
system. Processes of forest mapping in the era of information technology.
Techniques of thematic map production and map services in fields of forestry.
01304432 เทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้
2(2-0-6)
(Techniques for Forest and Land Use Change Analysis)
ภาพรวมของการใช้ที่ดินป่าไม้ของโลกและของประเทศ รูปแบบและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับภูมิทศั น์ วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน วิธีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่ เทคนิคการวิเคราะห์และ
พยากรณ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ ป่าไม้ เพื่อการจัดการและวางแผนการใช้ประโยชน์
พื้นที่
Overview of national and global forest landuse. Patterns and impacts of
the change in global, national and landscape level. Methods for assessing forest
landuse change. Quantitative and spatial change analysis methods. Techniques
for analyzing and predicting forest landuse change data required for land
management and planning.
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01304441 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Resource Economics)
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านผลิตกรรมป่าไม้ การตลาดของไม้
ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ การประเมินผลสําเร็จของโครงการด้านป่า
ไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การประเมินมูลค่าทางตรงและทางอ้อมของทรัพยากรป่าไม้
Application of economic principles for analyzing forest production
problems. Marketing of wood, non-wood forest products and other wood
products. Evaluation of forest project achievement. Land use, tangible and
intangible valuation of forest resource.
01304442 การประเมินค่าป่าไม้
3(3-0-6)
(Forest Valuation)
วัตถุประสงค์และหลักเศรษฐกิจในการจัดการป่าไม้ การประเมินค่าที่ดินป่าไม้ ปริมาณไม้
และหมู่ไม้ในป่า และมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม การประเมินค่าตอไม้ ไม้ยืนต้น ท่อนซุง และไม้แปร
รูป ดอกเบี้ยและการลงทุน การประยุกต์สูตรและส่วนลดในธุรกิจป่าไม้
Objectives and economic principles in forest management. Valuation of
forest lands, growing stock and stands, and environmental value. Valuation of
stumpage, standing timber, logs and lumber. Interest and investment,
applications of formula and discounting in forest business.
3(3-0-6)
01304443 การตลาดป่าไม้
(Forest Marketing)
บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาป่าไม้ หลักการตลาดและการวิเคราะห์ปัญหาทางด้าน
การตลาด ไม้และของป่า อุตสาหกรรมป่าไม้ อุปสงค์และอุปทานของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ป่าไม้
กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดป่าไม้ การวิจัยการตลาดสินค้าป่าไม้ การควบคุม และการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด
Role of marketing in forest development, principles of marketings,
analyzing marketing problem, wood and non-wood forest products, forest
industries; demand and supply for forest products, marketing mix strategy of
forest products, forest marketing researches, control and evaluation of marketing
performance.
01304461 การประชาสัมพันธ์ด้านการป่าไม้
2(2-0-4)
(Public Relations in Forestry)
หลักการพื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ สื่อและเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการป่าไม้ กรณีศึกษา
Principle of public relations. Public relations process. Suitable media and
tools in current situation for public relations in forestry. Case study.
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01304462 การจัดการป่าชายเลน
3(3-0-6)
(Mangrove Forest Management)
นิยามและความสําคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคมพืช
ป่ าชายเลน การอนุ ม านผลผลิ ต การจั ดการทรัพ ยากรป่ าชายเลนเพื่ อ เศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม การวางแผน การจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่
Definition and importance of mangrove forest to coastal ecosystem,
environmental factors, plant community, determining productivity, management
of mangrove forest resources for economic, social and environment, planning for
sustainable mangrove forests management. Field trip required.
01304496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการป่าไม้
1-3
(Selected Topics in Forest Management)
เรื่อ งเฉพาะทางการจั ด การป่ าไม้ ในระดั บ ปริญ ญาตรี หั วข้ อ เปลี่ ย นไปในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
Selected topics in forest management at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
01304497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการป่าไม้ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in forest
management at the bachelor’s degree level.
01304498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการป่าไม้ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in forest management at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.
01304499 โครงงานการจัดการป่าไม้
2(0-6-3)
(Forest Management Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของการจัดการป่าไม้
Project of practical interest in various fields of forest management.
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01305213

กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
3(2-3-6)
(Anatomy and Identification of Wood)
การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นและเซลล์ของพืชที่ให้เนื้อไม้ ลักษณะโครงสร้างอย่างหยาบ
ของเนื้อไม้ ลักษณะโครงสร้างอย่างละเอียดของไม้ใบแคบและไม้ใบกว้าง การตรวจพิสูจน์ไม้
ด้วยแว่นขยาย
Growth of tree and woody plant cells, gross structure of wood, minute
structure of softwoods and hardwoods, use of hand lens for wood identity.

01305311

การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
3(2-3-6)
(Technical Drawing in Wood and Paper Industries)
หลัก การใช้เครื่องมื อและอุป กรณ์ เขียนแบบเทคนิ คในอุตสาหกรรมไม้ และกระดาษ
มาตรฐานงานเขียนแบบ มาตราส่วนงานเขียนแบบ งานเขียนรูปทรงเรขาคณิต การฉายภาพออ
โทกราฟิก การกําหนดขนาดในงานเขียนแบบ งานเขียนภาพพิกทอเรียล การเขียนรูปตัด งาน
เขียนแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษและโปรแกรมงานเขียนแบบ
Principles of tools and equipment in technical drawing of wood and
paper industries, drawing standard, drawing scale, geometric drawing,
orthographic projection, drawing dimension, pictorial drawing, section view
drawing, process drawing in wood and paper industries, and drawing softwares.

01305312* พื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
3(3-0-6)
(Basics Process Engineering in Wood and Paper Industries)
หลั กการคํ านวณพื้ น ฐานทางวิ ศวกรรมเคมี แ ละหน่ วย กระบวนการและตั ว แปร
หลักการถ่ายโอนและดุลโมเมนตัม มวลสาร และความร้อน เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
ปั๊ม การผสมและการกวน กระบวนการคัดแยก และกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน
Principle of chemical engineering calucation and units. Processes and
process variables. Principle of momentum, mass and heat transfers and
balances. Wood and paper processing machines. Engineering operation units in
wood and paper processes, pump, mixing and agitation, separation process and
heat exchanging process.

______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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01305323* สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้
3(2-3-6)
(Physical and Mechanical Properties of Wood)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420119
สมบัติพื้นฐานของเนื้อไม้ สมบัติของไม้ที่เกี่ยวกับความชื้น ความร้อน ไฟฟ้า การ
เคลื่อนที่ของของไหล ความร้อนและไอน้ําในเนื้อไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางฟิสิกส์ กับ
สมบัติอื่นๆ และลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้ พฤติกรรมเชิงกลของไม้ ปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อความแข็งแรงของไม้ วิธีการมาตรฐานในการทดสอบสมบัติเชิงกล ความเค้น
พื้นฐานและความเค้นใช้งานไม้
Basic property of wood concern the moisture, heat, electricity, the flow
of fluids, heat and water vapor of wood. The relationship among the physical
property and other properties include the wood structure. Mechanical behavior
of wood, factors affecting the strength of wood, standard method of mechanical
property test, the basic stress and working stress of wood.
01305351

การทําไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้
3(3-0-6)
(Harvesting and Utilization of Forest Products)
หลักการและวิธีการ ในการทําไม้ การแปรรูปไม้ กรรมวิธีการผลิตต่างๆ และ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลป่าไม้เป็นวัตถุดิบ
Principle and methods in harvesting, wood processing, productions
and basic knowledge concerning industry using forest products for raw
materials.

01305352

การออกแบบและการผลิตเครือ่ งเรือนไม้
3(2-3-6)
(Design and Manufacturing of Wood Furniture)
หลักการออกแบบรูปร่าง การใช้งานและความแข็งแรงของเครื่องเรือน การเขียน
แบบโครงสร้างเครื่องเรือน ประเภทของเครือ่ งเรือนไม้ วัสดุที่ใช้ผลิตเครือ่ งเรือน เครื่องจักร
และกระบวนการผลิต การออกแบบเครื่องเรือน กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
Principles of esthetic, functional and strength of furniture, drawing of
furniture structures, types of wood furniture, materials for furniture
manufacturing, manufacturing processes and machines, design of furniture,
manufacturing process and quality control.

______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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01305353

การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้
3(3-0-6)
(Ergonomics in Wood Industries)
ปั ญ หาทางด้ านการยศาสตร์ในอุ ต สาหกรรมไม้ วิธี ก ารลดระดั บ เสี ย งในโรงงาน
อุตสาหกรรม สุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ ระบบระบายอากาศในโรงงาน อุบัติภัยและ
ความเสี่ยงในการทํางาน
Ergonomic problems in wood industries, reduction method of noise in
manufacture, factory health care in wood manufacture, ventilation system in
manufacture, accident and risk in working.

01305361

การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้
3(2-3-6)
(Wood Products Deterioration and Preservation)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305213
สาเหตุ ก ารเสื่ อ มสภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม้ การเสื่ อ มสภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม้ อั น
เนื่องมาจากเชื้อรา แมลงและเพรียง ความทนทานของไม้ ความยากง่ายในการอาบน้ํายาของ
ไม้ ตัวยาที่ใช้ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ กรรมวิธีในการปรับปรุงความทนทานของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ การปฏิบัติงานอาบน้ํายาไม้ มาตรการความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Cause of wood products deterioration, deterioration of wood
products by fungi, insects and marine organisms, durability of wood, treatability
of wood, wood preservatives, various processes for improving durability of
wood and wood products, practical wood preservation, measures for health
safety and environment.

01305364* เทคโนโลยีการแปรรูปและอบไม้
3(2-3-6)
(Wood Machining Processes and Drying Technology)
หลักการแปรรูปไม้ซุงและอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ การแบ่งชั้นไม้แปรรูป ทฤษฎี
การใช้งานเครือ่ งจักรกลงานไม้ การใช้และการดูแลเครื่องมือแปรรูปไม้ การป้องกันอุบัติเหตุ
ขณะปฏิบัติงาน สมบัติของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไป ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของเหลว
การหาปริมาณความชื้น การหดตัว แรงความเค้น และตําหนิของไม้ หลักการทําให้ไม้แห้ง
การผึ่งและอบไม้ อุปกรณ์และการทํางานของเตาอบ ตารางอบไม้ มีการศึกษานอกสถานที่
Principle of log processing and industrial wood processing, lumber
grading, theory of wood machine working, the use and maintenance of wood
processing machines, accident protection during operation. Wood properties in
general contruction, the reationship between the wood and the fluid.
Determining of moisture, shrinkage, stresses and degradation of timber.
Principle of wood drying, wood seasoning, instrument and kiln drying, drying
schedule. Field trip required.
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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01305391

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Wood Science and Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01422111
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ กําหนดปัญหา
การวางรู ป การวิ จั ย การตั้ งวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้ า ง
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและ
การเสนอผลงานวิจัย
Principles and methods in wood science and technology research,
identification of research problems, formulation of research objectives and
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.

01305392

การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้
(Practice in Wood Industries)
การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม้
Practice in wood industries.

01305421

การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Forest Product Utilization)
คุณสมบัติของไม้อุตสาหกรรมหลักทางด้านวนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยไม้เสา
กลม, อุตสาหกรรมไม้แปรรูป, การป้องกันรักษาเนื้อไม้, การผึ่งและอบไม้, ไม้บางและไม้อัด,
แผ่นไม้ประดิษฐ์, ไม้เชิงวิศวกรรม, เฟอร์นิเจอร์ไม้, เชื้อเพลิงจากไม้, เยื่อและกระดาษ, ของ
ป่า และนวัตกรรมทางด้านวนผลิตภัณฑ์
Properties of wood, major forest products industries; round timber,
lumber industries, wood preservation, wood seasoning, veneer and plywood,
wood composites board, wood engineering, wood furniture, wood fuel, pulp
and paper, minor forest products and Innovation of forest products.

3

01305423** วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I
3(2-3-6)
(Structural Engineering of Tropical Wood I)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305323
หลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ทฤษฎีวิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ใช้ไม้เขตร้อนเป็นวัสดุ การออกแบบส่วนต่างๆ เพื่อรับ
แรงอัด แรงดึง แรงดัด การออกแบบข้อต่อ การออกแบบอาคารไม้ชนิดง่ายๆ เทคโนโลยีการ
ใช้ไม้ประกับเพื่อการก่อสร้าง
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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Basic principles in the structural engineering theories application for
the analysis and the design of structures built with tropical wood, various
design serve the compression, tension, bending, the joint design, simple
building design include technology in employing glued-laminated lumber for
construction.
01305424

วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II
3(2-3-6)
(Structural Engineering of Tropical Wood II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305423
การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี วิศ วกรรมโครงสร้าง เพื่ อ ใช้ ในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบ
โครงสร้างที่ใช้ไม้เขตร้อนเป็นวัสดุที่มีลักษณะซับซ้อน โครงสร้างแผ่นบาง โครงสร้างเปลือก
บาง สะพานไม้ เครื่องเรือน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เพื่อการขนส่งสินค้า และโครงสร้างไม้
อื่นๆ
Applications of structural-engineering theories to the analysis and
design of some complicated structures built with tropical woods, such as plate
structures, shell structures, timber bridges, structures in packaging and
materials handling, and furniture design.

01305425** อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
3(3-0-6)
(Thermodynamics in Wood and Paper Industries)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420119
แนวคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และนิยาม สมการพลังงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์
และก๊าซอุดมคติ กฎข้อหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์วัฏจักรของ
คาร์โนท์การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้
ประโยชน์ได้วัฏจักรมาตรฐานกําลังอากาศในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
Thermodynamic concepts and definitions, energy equations,
properties of pure substances and ideal gas. First law of thermodynamics,
second law of thermodynamics, Carnot cycle, basic heat transfer and energy
conversion, reversibility and availability, air standard power cyclesin wood and
paper industries.

______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01305441

การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
3(3-0-6)
(Management and Quality Control in Wood Products Industries)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111
ทฤษฎีการจัดการและการประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ไม้ การวิเคราะห์ปัญหาระบบการ
ผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพ
Management theory and it application in wood products, problem
analysis of production system, increasing efficiency of production line, and
quality control processes.

01305442

แบบจําลองกรรมวิธีการแปรรูปไม้
3(3-0-6)
(Wood Processing Models)
การใช้คอมพิวเตอร์ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีใน
การผลิต โดยคํานึงถึง วัตถุดิบ ตลาด การขนส่ง และแรงงาน
Application of digital computers to analysis of feasibility judgements in
industrial development with reference to raw material supply, markets,
transportation, and labor supply.

01305443** การวิจัยขั้นดําเนินการในการจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Operations Research in Production Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417111
การประยุกต์การวิจัยขั้นดําเนินงานในการวางแผนการผลิต การกําหนดงานและการ
คงพัสดุในอุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบ
Application of operations research in production planning, scheduling
and inventory control in wood using industries.
01305446

การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้
3(3-0-6)
(Wood Products Marketing)
ความรู้พื้ น ฐานของการตลาด การบริห ารการตลาด และการตลาดผลิต ภั ณ ฑ์ ไม้
ปรัช ญา หรื อ แนวความคิ ด ของการบริห ารการตลาด กลยุ ท ธการตลาด สถาบั น การตลาด
ผลิตภัณฑ์ไม้ การวิจัยการตลาด นโยบายด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการคาดคะเน
Basic knowledge of marketing, marketing management and wood
products marketing, philosophy or idealogy of marketing management,
marketing strategies, wood market institution, marketing research, policy of the
products, planning and forecasting.

______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01305464

การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้
3(2-3-6)
(Wood Design and Finishing)
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้และกระดาษ สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์
ของสารฉาบผิวหน้าไม้ กรรมวิธีของการใช้สารฉาบผิวหน้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ มีการศึกษา
นอกสถานที่
Design principles of wood and paper products industry. Chemical and
physical properties of coating materials, processing in coating of wood and
wood-based products. Field trip required.

01305465* ทฤษฎีการยึดติดและเคลือบผิวหน้าไม้
3(2-3-6)
(Theory of Adhesion and Wood Coating)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403221
สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารฉาบผิวหน้าไม้ กรรมวิธีของการใช้สารฉาบผิวหน้า
ไม้ ทฤษฎีการยึดติดแน่นของกาว ผลกระทบจากการยึดติดแน่นอันเนื่องจากสมบัติและ
องค์ประกอบของเนื้อไม้และอืน่ ๆ คุณภาพของกาว การทดสอบสมบัติกาว สําหรับอุตสาหกรรม
ไม้และอื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Chemical and physical properties of coating materials, processing in
coating. The adhesion theory of adhesive, effect of adhesion due to the
property and component of the wood, quality of adhesive, investigation of
adhesives for wood industry and others. Field trip required.
01305473

เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้
3(2-3-6)
(Energy Conversion Technology from Wood)
สถานการณ์ใช้พลังงาน พลังงานทางเลือก แหล่งของชีวมวลรวมถึงไม้ที่สําคัญและ
การใช้ประโยชน์ อุณหพลศาสตร์ของการแปรรูปพลังงานจากไม้ โดยวิธีเคมีผสมความร้อนและ
วิธีชีวเคมี การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากไม้
World energy situation, alternative energy, source of biomaterial
including important wood and its utilization, thermodynamics for energy
conversion from wood by thermochemical and biochemical methods, solid fuel
production from wood.

______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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01305474* เทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Manufacturing Technology of Engineered Wood-Based Panel)
การจําแนกชนิดของแผ่นไม้ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้สําหรับ
การผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม กรรมวิธีต่างๆ ในการผลิต เครื่องจักรกลและผังโรงงานในการผลิต
สมบัติและการใช้ประโยชน์ การตลาดตลอดจนความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้
ประกอบ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และด้านเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Classification of wood composites, properties and characteristics of raw
materials for engineered wood-based panel production, manufacturing
processes, machinery and plant layouts, product properties and uses, the
importance and marketing of this industry from standpoints of economy and
forest resource conservation. Field trip required.
01305496

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
1-3
(Selected Topics in Wood Science and Technology)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in wood science and technology at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.

01305497

สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ ในระดับปริญญาตรี
Presentation of wood science and technology project at the
bachelor’s degree level.
01305498

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ ระดับปริญญาตรี
และเขียนเรียบเรียงเขียนป็นรายงาน
Study and research in wood science and technology at the
bachelor’s degree level and compiled into a written report.

______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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มคอ.2
01305499

โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
3(0-9-5)
(Wood Science and Technology Project)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305391
โครงงานที่น่าสนใจด้านต่างๆ ของสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
Project of interest in various fields of wood science and technology.

01306201 ภาพรวมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Overview of Economic Plantation)
นิยาม และหลักการปลูกป่าเศรษฐกิจ การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ การปลูกและวนวัฒนวิธี
การบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจ ระบบการจัดการ และขนส่งไม้ทั้งระบบ
Definition and principle of economic plantation. Species selection,
plantation and silviculture systems. Economic plantation management,
utilization and logistics.
01306211 หลักวนวัฒน์
3(3-0-6)
(Principles of Silviculture)
นิยามและศัพทวิทยา การจําแนกป่าในด้านวนวัฒน์ การเติบโตและผลผลิต การวัดและ
ประเมิน สิ่งแวดล้อมของป่าและต้นไม้ ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การนําหลัก
วนวัฒน์ไปประยุกต์
Definition and terminology. Classification of forests in silviculture, growth
and yield. Measurement and evaluation. Environment of forests and trees and
impact of environmental changes. Application of principles of silviculture.
01306212 การปลูกป่า
3(3-0-6)
(Forestation)
นิยามและหลักการปลูกป่า แหล่งพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การจัดการเมล็ด
ไม้และการผลิตกล้าไม้ เทคโนโลยีทางวนวัฒน์เพื่อการเจริญทดแทนและการเติบโตของหมู่ไม้
การปลูกสร้างสวนป่า การอารักขาป่าไม้ การประเมินการเติบโตและผลผลิตของการปลูกป่า
และจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
Definition and principle of forestation. Forest tree genetic resources and
improvement. Seed management and seedling production. Silvicultural
technology for natural regeneration and stand growth. Forest plantation
establishment and forest protection. Evaluation of growth and yield of
forestation and sustainable plantation management.
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01306213 การปลูกป่าภาคสนาม
(Field Forestation)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01306211
การฝึกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01306212 การปลูกป่า
Field practices in 01306212 Forestation

1(0-3-2)

1(0-3-2)
01306311 เทคโนโลยีวนวัฒน์ภาคสนาม
(Field Silviculture Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01306212
การฝึ ก การปฏิ บั ติ ง านภาคสนาม และการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย ทางวนวัฒ น์ ตั้ งแต่
การเกิด การเติบโต องค์ประกอบ คุณภาพ และสุขภาพของหมู่ไม้
Field practice and data collection for silvicultural research including stand
establishment, growth, composition, quality and health.
01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
3(3-0-6)
(Abridged Geology and Soil Science in Forestry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403111
ชนิดและสมบัติของหินและแร่ที่สําคัญ กระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นที่ผิวโลกและ
ภายในโลก ธรณีวิทยาของโลกและของประเทศไทย การเกิดดิน ความสําคัญ และส่วนประกอบ
สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุ สารอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การ
สํารวจและจําแนกดิน การจัดการดินป่าไม้
Types and properties of mineral and important rocks. External and internal
geological processes. Geological of earth and Thailand. Soil formation,
importance and component. Physical ,chemical and biological properties of soil.
Organic matter, nutrients, fertilizer and application. Soil survey and classification.
Forest soil management.
1(0-3-2)
01306342 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขปภาคปฏิบัตกิ าร
(Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01306341 หรือพร้อมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01306341 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป
Laboratory for abridged geology and soil science in forestry

80

มคอ.2
01306391** ระเบียบวิธีวิจัยทางวนวัฒน์
2(2-0-4)
(Research Methods in Silviculture)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวนวัฒน์ การกําหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Principles and research methods in silviculture, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
3(3-0-6)
01306411** เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการปลูกป่า
(Silviculture Technology for Reforestation)
การประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และวนวัฒนวิทยาเพื่อการปลูกและฟื้นฟูป่า
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไม้ หลักและแนวคิดการปลูกและฟื้นฟูป่า เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนากระบวนการปลูกและการฟื้นฟูป่า การคัดเลือกพันธุกรรม การผลิตกล้าไม้คุณภาพ การ
คัดเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก ดูแล และจัดการตามวัตถุประสงค์ และการประเมินความสําเร็จของ
การปลูกป่า และการรับรองสวนป่า
Application of forest ecology and silviculture for forestation and
rehabilitation, Basic knowledge of forest ecology, Principles and concepts of
forestation and rehabilitation, genetic selection, quality seedling production, site
selection, planting, tending and management for specific objective and
forestation evaluation and certification.
01306412** วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน
3(3-0-6)
(Mangrove Silviculture)
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน การกระจายของป่าชายเลนในประเทศไทยและทั่วโลก สภาพแวดล้อม
ของป่าชายเลน ชีววิทยาป่าชายเลน ประเภทของป่าชายเลนและเขตการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่า
ชายเลน กระบวนการทางระบบนิเวศในป่าชายเลน วิธีการฟื้นฟูป่า วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน
ระบบประมง-ป่าไม้
Mangrove tree species. Distribution of mangrove forests in Thailand and
worldwide. Site environment in mangrove forests. Mangrove biology. Mangrove
forest classification and zonation. Ecosystem processes in mangrove forests.
Mangrove forest regeneration approaches. Silvo-fishery.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01306413* การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Extension of Economic Tree Planting)
หลัก แนวคิด และกระบวนการส่งเสริมการป่าไม้ การประยุกต์การส่งเสริมการป่าไม้เพื่อ
การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร การพัฒนาโครงการ และการดําเนินงานการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร มีการศึกษานอกสถานที่
Principles, concepts and processes in forestry extension. Application of
forestry extension in integrated economic tree planting. Development of
extension project and implementation for integrated economic tree planting.
Fieldtrip required.
01306421** เทคโนโลยีเมล็ดไม้ป่าเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Seed Technology of Forest Tree Economy)
ความหมายและความสําคัญของเมล็ดไม้คุณภาพเพื่อการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ
กระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของดอก ผล เมล็ด กระบวนการจัดหาเมล็ด
ไม้ป่าเศรษฐกิจ การพัฒนาเมล็ดไม้คุณภาพเพื่อการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ กฎระเบียบ
สากลของการทดสอบเมล็ดไม้ กฎหมาย ระเบียบข้อปฏิบัติ พระราชบัญญัติ และอนุสัญญาที่
เกี่ยวกับเมล็ดไม้ป่า และนโยบายชาติ 20 ปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมล็ดไม้ป่าเพื่อการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเมล็ดไม้ป่าเพื่อการส่งเสริมการผลิต
เมล็ดไม้คุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Definition and importance of forest tree seed quality for economy
reforestation extension. Biological processes relating to development of flower,
fruit and seed. Seed procurement processes of forest tree economy.
International Seed Testing Association rules. Law, act, rules of conduct and
Convention relating to forest tree s. Thailand’s 20-year strategy relating to forest
tree seed management for economy reforestation extension. Research and
development in forest tree seed technology for seed quality extension. Field trip
required.
01306422** การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
3(3-0-6)
(Forest Tree Improvement)
หลัก และแนวคิดในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กระบวนและกิจกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ไม้
ป่า การจัดการ และการผลิตกล้าไม้ที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว มีการดูงานนอกสถานที่
Principles and concepts in forest tree improvement. Processes and
activities in forest tree improvement. Management and production of genetically
improved materials. Field trip required.
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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01306431 ไฟป่าและการควบคุม
2(2-0-4)
(Forest Fire and Control)
ความสํ า คั ญ และนิ ย ามของไฟป่ า ชนิ ด ของไฟป่ า การเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิ ง ในป่ า
พฤติกรรมไฟป่า สิ่งแวดล้อมของไฟ การจัดอัตราอันตรายของไฟ ผลของไฟต่อสิ่งแวดล้อม
การป้องกัน การเตรียมการ และการดับไฟป่า การใช้ไฟในการจัดการพื้นที่ป่าและสวนป่า การ
ควบคุมไฟป่าในประเทศไทย
Importance and definition of forest fire. Types of forest fire. Combustion
fuels in forest. Forest fire behavior. Fire environment. Fire danger rating. Fire
effects on environment. Prevention, pre-suppression and suppression of forest
fire. Uses of fire in management of forest land and plantation. Forest fire control
in Thailand.
01306441 ปฐพีวิทยาป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Soils)
สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพของดินป่าไม้ ความสําคัญของสมบัติดังกล่าวต่อป่าและ
พรรณไม้ป่า มีการศึกษานอกสถานที่
Physical, chemical and biological properties of forest soils.
Interrelationships between forest soils and tree growth. Field trips required.
01306442** สารอาหารไม้ป่า
3(3-0-6)
(Forest Tree Nutrition)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01306341
หลัก แหล่งที่มา หน้าที่ ปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนของสารอาหารไม้
ป่ า การวินิ จ ฉั ย และการปรับ ปรุง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ป่ าไม้ การวิจั ย และพั ฒ นาด้ าน
สารอาหารพืชป่า
Principles, source, function, reaction, change and cycling of forest tree
nutrition. Diagnosis and improvement of forest soil fertility. Research and
development of forest tree nutrition.
01306461 วนวัฒน์เขตเมือง
3(2-3-6)
(Urban Silviculture)
เมืองและสิ่งแวดล้อมในเมือง ความสําคัญของวนวัฒน์เขตเมือง บทบาทและหน้าทีข่ อง
ต้นไม้ในเขตเมือง การเลือกชนิดไม้สําหรับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เทคนิคการปลูกและการ
บํารุงรักษาต้นไม้ เทคนิคการขุดล้อมไม้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและการ
วางแผนด้านวนวัฒน์เขตเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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Urban and its environment. Importance of urban silviculture. Roles and
functions of trees in urban area. Tree species selection for increasing urban
greening. Tree planting and tending techniques. Tree balling techniques.
Technology, research, development and planning for urban silviculture. Field trip
required.
01306462* การดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมือง
3(2-3-6)
(Urban Tree Care)
การตัดแต่งกิ่ง การสังเกตอาการของต้นไม้ การจัดการโรคและแมลง การประเมินและ
จัดการความเสี่ยงอันตรายของไม้ในเมือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Urban tree pruning, tree inspection, disease and insect pest management.
Urban tree risk assessment and management. Field trip required.
01306496 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์
1-3
(Selected Topics in Silviculture)
เรื่องเฉพาะทางด้านวนวัฒน์ ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in silviculture at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01306497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวนวัฒน์ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in silviculture at
the bachelor’s degree level.
01306498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวนวัฒน์ในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in silviculture at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
01306499 โครงงานวนวัฒน์
(Silviculture Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของวนวัฒนวิทยา
Project of practical interest in various fields of silviculture.
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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มคอ.2
01307311 วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Social Forestry)
หลักและแนวคิดทางวนศาสตร์ชุมชน การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การประเมินการใช้
ประโยชน์และทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวนศาสตร์ชุมชน การวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วม งานวนศาสตร์ชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Principles and concepts of social forestry. Community study and analysis.
Utilization and forest resource assessment. Organization and networking
development in forest resource management. Technology and innovation in
social forestry. Participatory planning in forest resource management. Social
forestry in Asia-pacific.
01307312 วนศาสตร์ชุมชนภาคสนาม
(Field Social Forestry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01307311
การฝึกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01307311 วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น
Field practices in 01307311 introduction to social forestry.

1(0-3-2)

01307391** ระเบียบวิธีวิจัยทางวนศาสตร์ชุมชน
2(2-0-4)
(Research Methods in Social Forestry)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวนศาสตร์ชุมชน การกําหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้ งวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐาน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิ เคราะห์ แ ละตี ค วามข้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ติ สํ าหรับ การวิจั ย การเขี ย นรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัย
Principles and research methods in social forestry, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
01307411 ธรรมาภิบาลป่าไม้และระบบการถือครองป่าไม้เบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ หลักการ องค์ประกอบและบทบาทของธรรมภิบาลในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ วิธีการประเมินและวิเคราะห์ธรรมภิบาลป่าไม้และการถือครองป่าไม้ กรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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Concepts of merit, ethic, transparency, inspection and right in forest
resource management. Principles, components, and role of governance in forest
resource management. Assessment and analysis of forest governance and forest
tenure. Case study. Field trip required.
01307412 การจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน
3(3-0-6)
(Community Based Forest Resource Management)
แนวคิ ด การจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ บ นฐานชุ ม ชน การวิ เคราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน การประเมิน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การประเมินทรัพยากรท้ องถิ่ นอย่างเร่งด่วน การพั ฒ นาแผนจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ระดับชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of community based forest resource management, stakeholder
analysis, processes and techniques in developing community based forest
resource management plan, participatory community assessment, rapid
assessment of local resources, development of forest resource management
plan at community level. Field trip required.
01307421 หลักวนเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Agroforestry and Management)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวนเกษตร องค์ประกอบและการจําแนก มุมมองด้านนิเวศวิทยา
ของระบบวนเกษตร องค์ความรู้สําหรับการจัดการวนเกษตร การจัดทําโครงการพัฒนาวนเกษตร
การวางแผนและการออกแบบ การทําให้เกิดผลและการประเมินผล และการวินิจฉัย มีการศึกษา
นอกสถานที่
Basic knowledge in agroforestry, component, and classification. Ecological
aspects of agroforestry system. Knowledge of agroforestry management.
Formulation of agroforestry development project. Planning and design.
Iimplementation and evaluation. Field trip required.
3(3-0-6)
01307431 การส่งเสริมการป่าไม้
(Forestry Extension)
การส่งเสริมการป่าไม้เบื้องต้น เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการป่าไม้ กระบวนการยอมรับ
และแรงจูงใจในการส่งเสริมการป่าไม้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ทั กษะวิทยากร การพัฒ นาโครงการส่งเสริมการป่ าไม้และการปฏิบัติ มีการศึกษานอก
สถานที่
Introduction to forestry extension, techniques and methods in forestry
extension. Adoption process and motivation in forestry extension. Adult learning
and participatory learning process. Facilitator skill. Development of forestry
extension project and implementation. Field trip required.
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01307432 เทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตร์ชุมชน
2(2-0-4)
(Techniques and Tools in Social Forestry)
เทคนิคในการประเมินและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
หลักการพัฒนาเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือทางวนศาสตร์
ชุมชน การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วน
ร่วม กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Techniques of community assessment and analysis for participatory forest
management. Principle of tools development and quality assessment. Using of
tools in social forestry. Data analysis and interpretation for participatory forest
management. Case study and field trip required.
01307433 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานวนศาสตร์ชุมชน
3(3-0-6)
(Participatory Learning Process in Social Forestry)
แนวคิดและหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและเครื่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เทคนิคการเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการประชุม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทและหน้าที่ของผู้อํานวยความ
สะดวก และเครื่องมือสําหรับผู้อํานวยความสะดวก การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
Concept and principle of learning process. Techniques and tools for
participatory learning process. Facilitation techniques for meeting and workshops
and stakeholder coordination. Role and functions of facilitator and tools for
facilitator. Learning process evaluation.
01307496 เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์ชุมชน
1-3
(Selected Topics in Social Forestry)
เรื่อ งเฉพาะทางวนศาสตร์ชุ ม ชน ในระดั บ ปริญ ญาตรี หั วข้ อ เปลี่ ย นไปในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
Selected topics in social forestry at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01307497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวนศาสตร์ชุมชน ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in social forestry
at the bachelor’s degree level.
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01307498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวนศาสตร์ชุมชน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in social forestry at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
01307499 โครงงานวนศาสตร์ชุมชน
2(0-6-3)
(Social Forestry Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของวนศาสตร์ชุมชน
Project of practical interest in various fields of social forestry.
01308311 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Parks, Recreation and Nature Tourism)
นิยามพื้นฐานของอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติ พัฒนาการ
และสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พฤติกรรม
นันทนาการและปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมนันทนาการ ทรัพยากรนันทนาการและผลกระทบทาง
นันทนาการ หลักการจัดการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ เทคนิคการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบน้อย
Basic definitions of parks, recreation and nature tourism. History,
development, and current situations about parks, recreation and nature tourism.
Recreation behavior and factors affecting recreation participation. Recreation
resources and recreation impacts. Principles of park, recreation and nature
tourism management. Low impact techniques for nature-based recreation.
01308312 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคสนาม
1(0-6-3)
(Field Parks, Recreation and Nature Tourism)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01308311
การฝึกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรในอุทยาน การฝึก
วิเคราะห์ท รัพยากรนันทนาการและผู้ใช้ประโยชน์ การฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนพัฒ นาทาง
กายภาพและการสื่อความหมาย การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการและ
การท่ อ งเที่ ย ว การศึ ก ษาดู งานด้ า นการจั ด การอุ ท ยาน นั น ทนาการ และการท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ
Field practices in SMART patrol for park resource protection. Field
practices in recreation resource and user analyses. Field practices in physical
development and interpretive planning. Field practices in recreation and tourism
impact analysis. Study tours in park, recreation and nature tourism management.
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01308391** ระเบียบวิธีวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
2(2-0-4)
(Research Methods in Parks, Recreation and Nature Tourism)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การกําหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย
การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Principle and research methods in parks, recreation and nature tourism,
identification of research problems, formulation of research objectives and
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
01308421 การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ
3(2-3-6)
(Planning for Parks and Recreation Areas)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01308311
นิยามพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ ระดับของการวางแผน
และกระบวนการวางแผน การสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรนันทนาการและผู้ใช้ประโยชน์ การ
จําแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับและระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ของอุทยานและพื้นที่นันทนาการ การเชื่อมโยงการวางแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการศึกษานอกสถานที่
Basic definitions related to planning for parks and recreation areas.
Planning hierarchy and process. Inventories and analyses for recreation resources
and users. Recreation opportunity classification. Analyses of recreation carrying
capacity and limit of acceptable change for parks and recreation areas. Linking
planning to implementation. Field trip required.
01308422 การออกแบบภูมิทัศน์และผังบริเวณนันทนาการ
3(2-3-6)
(Landscape and Recreation Site Design)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01308311
นิยามและองค์ประกอบพื้นฐานของภูมิทัศน์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบภูมิทัศน์
กระบวนการออกแบบภู มิ ทั ศ น์ แนวคิ ด ในการออกแบบพื้ น ที่ นั น ทนาการอย่ า งยั่ ง ยื น
กระบวนการออกแบบผังบริเวณนันทนาการ แนวทางการออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอุทยานและพื้นที่นันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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Definitions and basic components of landscape. Principles of landscape
analysis and design. Landscape design process. Sustainable design concept for
recreation areas. Recreation site design process. Guidelines for facility design
and development in parks and recreation areas. Field trip required.
01308431** เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
(Environmental Interpretation Techniques)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01308311
ความเป็นมาและการพัฒนาการของการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม ปรัชญาและหลักการ
สื่อความหมายสิ่งแวดล้อม ตัวกลางและเทคนิคของการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ตั ว กลางสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานและพื้ น ที่ นั น ทนาการโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ น ฐาน การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อมในงานด้านอื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Background and development of environmental interpretation.
Philosophy and principles of environmental interpretation. Environmental
interpretive media and techniques. Development of computer-based interpretive
media in parks and recreation areas. Application of environmental interpretation
techniques in other tasks. Field trip required.
01308432** โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนําเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Ecotourism Programming and Nature Guide)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01308311
หลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ หลักและกระบวนการนําเที่ยวทางธรรมชาติ เทคนิคและทักษะการนําเที่ยวทางธรรมชาติ
การประเมินผลโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนําเที่ยวทางธรรมชาติ มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles of ecotourism. Components of ecotourism management.
Ecotourism program development. Design and development of ecotourism
activities. Principles and tour guiding process. Techniques and skills for nature
guiding. Evaluation of ecotourism and nature guide programs. Field trip
required.

______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
01308433** การจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ
3(3-0-6)
(Management for Parks and Recreation Areas)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01308311
หลักพื้นฐานในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุทยาน แนวทางและกลยุทธ์ในการจัดการอุท ยานและพื้นที่นันทนาการ การ
จั ด การเชิ ง ระบบนิ เวศและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การอุ ท ยานและพื้ น ที่
นันทนาการ นวัตกรรม การศึกษาวิจัยและการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอุทยานและพื้นที่
นันทนาการ การติดตามและประเมินผลการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ มีการศึกษา
นอกสถานที่
Basic principles in park and recreation area management. Laws and policies
related to park management. Guidelines and strategies for park and recreation
area management. Ecosystem-based management and participatory approaches
for park and recreation area management. Innovation, research and data-based
for park and recreation area management. Monitoring and evaluation for park
and recreation area management. Field trip required.
01308434* นิเวศวิทยาและผลกระทบทางนันทนาการ
3(3-0-6)
(Recreation Ecology and Impacts)
แนวคิดและหลักทางนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนันทนาการ
ระบบนิเวศทางบกและทางทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ภาพรวมของผลกระทบ
ทางด้ านนัน ทนาการ ปัจ จัยที่ มีอิ ท ธิพ ลต่ อผลกระทบทางนั นทนาการ การประเมิน ติ ดตาม
ตรวจสอบและมาตรการแก้ไขผลกระทบทางนันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts and principles of forest and wildlife ecology related to
recreation resources. Terrestrial and marine ecosystems for recreational use.
Overview of recreation impacts. Factors influencing recreation impacts.
Recreation impact assessment, monitoring and mitigation measures. Field trip
required.
01308496 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1-3
(Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism)
เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในระดับปริญญาตรี
หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in parks, recreation and nature tourism at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
01308497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in parks,
recreation and nature tourism at the bachelor’s degree level.
01308498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระดับปริญญา
ตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in parks, recreation and nature tourism at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.
01308499 โครงงานอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2(0-6-3)
(Parks, Recreation and Nature Tourism Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของอุทยาน นันทนาการ และการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
Project of practical interest in various fields of parks, recreation and nature
tourism.
01310321** สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Physical Properties of Pulp Fibers and Paper)
องค์ประกอบและความแข็งแรงพื้นฐานของกระดาษและแนวคิด เส้นใยและพันธะ
ระหว่างเส้นใย ปริมาณความชื้นและความคงขนาดของเส้นใยเยื่อและกระดาษ โครงสร้างของ
กระดาษ สมบัติทางกายภาพของกระดาษ และทัศนสมบัติของกระดาษ
Fundamental components and strength of paper and their concept,
fibers and interfiber bonds, moisture content and dimensional stability of pulp
fibers and paper, paper structure, physical properties of paper, optical
properties of paper.
01310331

เคมีของเนื้อไม้
3(2-3-6)
(Wood Chemistry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403221
ชนิดและการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีในเนื้อไม้ โครงสร้างและสมบัติทาง
เคมีของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรก การใช้สารเคมีจากไม้ในอุตสาหกรรมที่
ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
Type and distribution of chemical compositions in wood, structure
and chemical properties of cellulose, hemicellulose, lignin and extractives,
utilization of wood chemical compositions in wood–based industry.
01310334

เคมีการผลิตกระดาษ
3(2-3-6)
(Papermaking Chemistry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310331
หลักพื้นฐานเคมีการผลิตกระดาษ เคมีคอลลอยด์ สารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณ สมบัติ
ทางกายภาพกระดาษ สารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแรงของกระดาษ สารเคมีที่ทํา
ให้กระบวนการผลิตกระดาษมีเสถียรภาพ เทคนิคการประยุกต์ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต
กระดาษ, การทดสอบสารเคมี, การทดสอบคุณสมบัติกระดาษ
Fundamental of papermaking chemistry, colloid chemistry, chemicals
for improving physical properties of paper, chemicals for improving strength
properties of paper, chemicals for stabilizing papermaking process, chemical
application techniques in papermaking process, chemical testing, and paper
testing.

01310341

เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
3(2-3-6)
(Pulping and Bleaching Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310331
ชนิดของเยื่อ สมบัติของเยื่อและการใช้ประโยชน์ การเตรียมวัตถุดิบ หลักการผลิต
เยื่ อ กลและเยื่ อ เคมี หลั ก การฟอกเยื่ อ การนํ า สารเคมี ก ลั บ มาใช้ ใหม่ ในโรงงานผลิ ต เยื่ อ มี
การศึกษานอกสถานที่
Types of pulps, pulp properties and their applications, preparation of
raw materials, principles of mechanical and chemical pulping, principles of pulp
bleaching, and chemical recovery in pulp mill. Field trip required.

01310342** เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
3(2-3-6)
(Papermaking Technology)
วัตถุดิบที่เป็นเส้นใยและไม่เป็นเส้นใยเพื่อการผลิตกระดาษ การเตรียมน้ําเยื่อและ
เครื่องมือ หลักพื้นฐานการผลิตกระดาษ เครื่องจักรผลิตกระดาษและส่วนประกอบ การเตรียม
และทดสอบแผ่นชิ้นตัวอย่างที่ทําด้วยมือในห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
Fibrous and non-fibrous raw materials for papermaking, stock
preparation and instruments, fundamental of papermaking, papermaking
machine and components, handsheet making and testing in laboratory. Case
study. Field trip required.
01310343** เทคโนโลยีการผลิตเยื่อรีไซเคิล
3(2-3-6)
(Recycled Pulp Manufacturing Technology)
หลักพื้นฐานในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ กระบวนการกระจายเยื่อ กระบวนการ
ทําความสะอาดเยื่อ กระบวนการคัดแยกเส้นใย กระบวนการกําจัดหมึก สารเคมีที่ใช้กําจัดหมึก
กระบวนการฟอกเยื่อ การทดสอบคุณสมบัติเยื่อ
Fundamentals of paper recycling process, pulp disintegration process,
pulp cleaning process, fiber fractionation process, deinking process, deinking
chemicals, pulp bleaching process, and pulp testing.
01310391

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Pulp and Paper Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01422111และ/หรือ 01310341 หรือ 01310342
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การกําหนดปัญหา การ
วางรู ป การวิ จั ย การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมุ ติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้ า ง
แบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน
และการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in pulp and paper technology,
identification of research problems, formulation of research objectives and
hypothesis, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.

01310392

3
การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
(Practice in Pulp and Paper Industries)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310341 และ 01310342
ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
Practice in pulp and paper industries or related industries.

______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
01310432

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้
3(3-0-6)
(Industrial Technology of Wood Cellulose)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310341
การผลิ ต และสมบั ติ ข องเยื่ อ ละลาย กระบวนการแปรรู ป เซลลู โลสและการใช้
ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่
Production and properties of dissolving pulp, cellulose modifying
processes and utilizations. Field trip required.

01310433

เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส
3(3-0-6)
(Nanocellulose Production Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310331
แหล่ ง และปริม าณวั ต ถุ ดิ บ เซลลู โลส การเตรี ย มเซลลู โลสสํ า หรับ การผลิ ต นาโน
เซลลูโลส การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยวิธีกล การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยการไฮโดรไลซ์ด้วย
กรด การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยการออกซิเดชั่น การดัดแปลงทางเคมีของนาโนเซลลูโลส
โครงสร้างและสมบัติของนาโนเซลลูโลส การใช้ประโยชน์ของนาโนเซลลูโลส
Sources and quantity of cellulose materials, preparation of cellulose
for nanocellulose production, preparation of nanocellulose by mechanical
process, preparation of nanocellulose by acid hydrolysis, preparation of
nanocellulose by oxidation, chemical modification of nanocellulose, structure
and properties of nanocellulose, utilization of nanocellulose.

01310444

เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง
3(2-3-6)
(Paper Machines and Operation Controls)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310342
ส่วนประกอบของเครื่องจักรผลิตกระดาษในส่วนการขึ้นรูปแผ่นกระดาษ การกดรีด
น้ําออกจากกระดาษ การอบแห้ง และการเข้าม้วน การเริ่มเดินเครื่องจักรผลิตกระดาษและการ
ควบคุมการเดินเครื่อง มีการศึกษานอกสถานที่
Components of paper machines in web forming section, wet pressing
section, drying section and reeling section, start up and operation control of
paper machines. Field trip required.

01310451

เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ
3(2-3-6)
(Paper Coating and Converting Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310342
ความหนืดและวิทยากระแสของวัสดุเคลือบ กระดาษฐาน สารสี ตัวยึด สารเติมแต่ง
เครื่อ งมื อและกระบวนการ สูต รและการเตรียมน้ํายาเคลือ บ การอบ การปรับ แต่งผิ วหน้ า
กระบวนการแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง มีการศึกษา
นอกสถานที่
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มคอ.2
Viscosity rheology of coating material, basepaper, pigments, binders,
additives, equipment and process, coating color formulation and preparation,
drying, surface improvement, paper and paperboard converting process,
paperboard container manufacturing. Field trip required.
01310461

เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ
3(2-3-6)
(Paper Printing Technology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310342
ความรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี การพิมพ์ สมบัติของกระดาษ
เพื่อการพิมพ์ และหมึกพิมพ์ มีศึกษาดูงานนอกสถานที่
Principles of printings, color theory, contact and non-contact printing,
optical imaging, printing ink, paper for printing, testing paper and paperboard for
printing. Field trip required.

01310471** เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Introduction to Biotechnology in Pulp and Paper Manufacturing)
พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การย่อยสลายของ
ผนังเซลล์ การใช้จุลินทรียแ์ ละเอนไซม์สําหรับการควบคุมพิท การแยกเยื่อและฟอกเยื่อโดยวิธี
ชีวภาพ การบําบัดน้ําเสียและการแปรใช้ใหม่เส้นใยทุติยภูมิ
Basic biotechnology for pulp and paper industry, cell wall degradation,
application of microorganisms and enzymes for pitch control, biopulping,
biobleaching, wastewater treatment and secondary fiber recycle.
01310472** การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3(2-3-6)
(Pollution Control in Pulp and Paper Industries)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310341 และ 01310342
น้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียและนํากลับมาใช้ การปล่อยน้ําทิ้ง ภาวะมลพิษทางอากาศ
จากการผลิตเยื่อกระดาษ การควบคุมการปล่อยอากาศจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ มี
การศึกษานอกสถานที่
Wastewater, wastewater treatment and reuse, effluent disposal, air
pollution from wood pulping, air emission control from pulp and paper mill.
Field trip required.

______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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มคอ.2
01310481

การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Measurements and Controls in Pulp and Paper Industry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310341 และ 01310342
การวัดในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ระบบควบคุมพื้นฐาน ระบบควบคุมขั้นสูง
การควบคุมในกระบวนการผลิตเยื่อและกระบวนการผลิตกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่
Measurements in pulp and paper industry, basic control systems,
advanced control systems, controls in pulping and papermaking processes.
Field trip required.

01310482

มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ
3(2-3-6)
(Pulp and Paper Testing Standard)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310342
มาตรฐานที่ ใช้ในการทดสอบในอุตสาหกรรมเยื่ อและกระดาษ เครื่องมือ วัดและ
เครื่องมือทดสอบ มาตรฐานไอเอสโอ และแท็ปพีในการทดสอบเยื่อ กระดาษ กระดาษแข็ง
และกระดาษทิชชู่ มาตรฐานอื่นๆ ในการทดสอบ
Standard testing methods in pulp and paper industry, instrumentation
and testing devices, ISO and TAPPI standard methods for testing pulp, paper,
paperboard, tissue. Other standard testing.

01310483** การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ
3(3-0-6)
(Pulp and Paper Production Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310341 และ 01310342
การวางแผนการจั ด ตั้ ง และการจั ด การโรงงานเยื่ อ และกระดาษ การจั ด การ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วัตถุดิบ กําลังคน คุณภาพ การเงิน และการตลาด มีการศึกษานอก
สถานที่
Planning for establishment and management of pulp and paper mills,
management of products, processes, raw materials, manpowers, quality, finance
and marketing. Field trip required.
01310496

เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ
1-3
(Selected Topics in Pulp and Paper)
เฉพาะทางเยื่อและกระดาษในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in pulp and paper at the bachelor’s degree level,
topics changed in each semester.

______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา
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01310497

สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอโครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษในระดับปริญญาตรี
Presentation of pulp and paper technology project at the bachelor’s
degree level.
01310498

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน
Study and research in pulp and paper technology at the bachelor’s
degree level and compile into written report.

01310499

โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(0-9-5)
(Pulp and Paper Technology Project)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01310391
โครงงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและหาคําตอบในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และ
อุตสาหกรรมที่ใช้เยื่อและกระดาษเป็นวัตถุดิบ มีการนําเสนอผลงานและเขียนรายงาน
Projects assigned to students for investigating and solving problems in
pulp and paper industry including the industry using pulp and paper as a raw
material. Report and presentation required.

01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
3(3-0-6)
(Wildlife Ecology and Management)
หลั ก การทางนิ เวศวิ ท ยาสั ต ว์ ป่ า และการจั ด การสั ต ว์ ป่ า การใช้ ถิ่ น ที่ อ ยู่ แ ละปั จ จั ย
แวดล้ อ ม การสํ ารวจและศึ ก ษาสภาพถิ่ น ที่ อ าศั ย และประชากร การประยุ ก ต์ ค วามรู้ท าง
นิเวศวิทยาสัตว์ป่าในการจัดการถิ่นที่อาศัยและประชากร การขยายพันธุ์สัตว์ป่าและการใช้
ประโยชน์ พระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า สภาพการณ์ปัจจุบันในการ
จัดการสัตว์ป่าในประเทศไทย
Principles of wildlife ecology and management, habitat utilization and
environmental factors, survey and study on habitat and population, application
of wildlife ecology in manipulation of habitat and population, wildlife
propagation and utilization, wildlife acts and regulations, present status of
wildlife management in Thailand.

98

มคอ.2
01314322 การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้าภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Wildlife and Range Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01314321
การฝึกปฏิบัติภาคสนามวิชา 01314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
Field practices in 01314321 wildlife ecology and management.
01314391** ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
2(2-0-4)
(Research Methods in Wildlife and Range Management)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า การกําหนดปัญหา การ
วางรู ป การวิ จั ย การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้ า ง
แบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน
และการเสนอผลงานวิจัย
Principles and research methods in wildlife and range management,
identification of research problems, formulation of research objectives and
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
01314411 ปักษีวิทยาป่าไม้
3(2-3-6)
(Forest Ornithology)
ลักษณะโครงสร้าง การระบุชนิด การกระจายพันธุ์ พฤติกรรม และนิสัยของนกที่สําคัญใน
ประเทศไทย บทบาททางนิเวศของนกต่อป่าไม้และการเกษตร การอนุรักษ์และการจัดการนกที่
สําคัญในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Structure, identification, distribution, behavior and habit of significant birds
in Thailand. Ecological roles of birds to forestry and agriculture. Conservation
and management of significant birds in Thailand. Field trip required.
01314412 วิทยาสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม
3(2-3-6)
(Forest Mammalogy)
ลั ก ษณะเฉพาะของโครงสร้ า งและอวั ย วะของสั ต ว์ เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม กํ า เนิ ด และ
วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย พฤติกรรม ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อนุกรมวิธาน และการจําแนกสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Structural characteristics and organs of mammals. Origin and evolution,
distribution, behavior, biology and ecology of mammals. Taxonomy and
classification of forest mammals in Thailand. Field trip required.
______________________________
** ปรับปรุงรายวิชา

99

มคอ.2
01314422 เทคนิคการศึกษาและการจัดการสัตว์ป่า
3(2-3-6)
(Wildlife Study and Management Techniques)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01314321
การรู้จักชนิด อายุและเพศของสัตว์ป่า การศึกษาถิ่นที่อยู่และประชากรสัตว์ป่า เทคนิค
การวิจัยและการจัดการสัตว์ป่า การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล มีการศึกษานอกสถานที่
Recognition of species, age and sex of wildlife. Wildlife habitat and
population studies. Techniques in wildlife research and management. Data
collection and analysis. Field trip required.
01314423 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าเขตร้อน
2(2-0-4)
(Tropical Wildlife Ecology and Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01314321
ลักษณะของสัตว์ป่าในเขตร้อนทั้งในด้านนิเวศวิทยา ชีววิทยา วิวัฒนาการ การปรับตัว
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะถิ่นอาศัยทางบก ปัญหาและแนวทางการจัดการ มีการ
ศึกษานอกสถานที่
Characteristics of tropical wildlife in terms of ecology, biology, evolution
and adaptation. Environmental factors of wildlife habitats in tropical zone
especially on the terrestrial habitats. Problems and solutions. Field trips
required.
01314441 หลักการจัดการทุ่งหญ้า
3(3-0-6)
(Principles of Range Management)
ทฤษฎี และหลักการจัดการทุ่งหญ้า การจัดการเกี่ยวกับสัตว์และพืชในระบบนิเวศทุ่ง
หญ้า การพัฒนา และปรับปรุงทรัพยากรทุ่งหญ้า การพัฒนาป่าผลผลิตต่ําและพื้นที่ป่าเปิดเพื่อ
การปศุสัตว์ แนวทางการจัดการทุ่งหญ้าในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Theory and principles of range management. Management of animals and
plants in range ecosystem. Development and improvement of range resources.
Development of low productive forest and open woodland for livestock.
Guidelines for range management in Thailand. Field trip required.
01314451 การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า
2(2-0-4)
(Range Utilization)
วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า ผลผลิตของพืชทุ่งหญ้า ความหลากหลายของ
พืชอาหารสัตว์ สารอาหารในทุ่งหญ้า การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การ
อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมของทุ่งหญ้า การวางแผนและการสํารวจการใช้ประโยชน์ทุ่ง
หญ้าที่เหมาะสม มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of Range Utilization. Productivity of range plants. Diversity of
forages. Nutrients in rangeland. Range Utilization for recreation. Conservation of
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living animal and environment of range. Planning and survey of appropriate
utilization of range. Field trip required.
01314496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
1-3
(Selected Topics in Wildlife and Range Management)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in wildlife and range management at the bachelor’s degree
level. Topics are subject to change each semester.
01314497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in wildlife and
range management at the bachelor’s degree level.
01314498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้าระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน
Study and research in wildlife and range management at the bachelor’s
degree level and compile into a written report.
01314499 โครงงานการจัดการสัตว์ป่าและทุง่ หญ้า
2(0-6-3)
(Wildlife and Range Management Project)
โครงงานที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
Project of practical interest in various fields of wildlife and range
management.
01349311 พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Fundamentals of Geoinformatics)
พื้นฐานทางด้านการแผนที่ เส้นโครงแผนที่และระบบพิกัด หลักการเบื้องต้นทางด้านภาพ
คณิ ต การรั บ รู้ ระยะไกล ระบบกํ า หนดตํ าแหน่ งบนพื้ น โลก ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
คุณลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่และหลักการประมวลผล การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในทางป่าไม้
Introduction to cartography, map projections and coordinate systems. Basic
principles of photogrammetry, remote sensing, global positioning system, and
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geographic information system. Characteristics of geospatial data and methods
of spatial analysis. Applications of geo-informatics in forestry.
01349312 พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Fundamentals of Geoinformatics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือพร้อมกัน: 01349311
ปฏิบัติการสําหรับวิชาพื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์
Laboratory for fundamentals of geoinformatics.

1(0-3-2)

01349321* การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสําหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
3(0-9-5)
(Smart Patrol for Protected Area Management)
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เทคนิคการลาดตระเวน เทคนิคการตรวจค้นและจับกุม
ผู้กระทําผิด การปฐมพยาบาลภาคสนาม การใช้และบํารุงรักษาอาวุธ การอ่านแผนที่ การใช้เข็ม
ทิศและระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก การจําแนกร่องรอยสัตว์ป่า การจดบันทึกในแบบฟอร์ม
ลาดตระเวน การใช้กล้องดิจิตอลเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ สภาพพื้นที่ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การ
ใช้โปรแกรมระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
Physical strength practice. Patrol techniques, encounter and confrontation
skills. Field aid training. Weapons use and maintenance. Map reading, the use of
compass and global positioning system (GPS). Wildlife tracks and signs
identification. Threat recording in the smart patrol data form. The use of digital
cameras to collect evidence of threats, wildlife and plant. The use of the smart
patrol system program.
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education, Related rules
and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic
knowledge and techniques in working. Communication and human relations.
Personality development. Quality management system in workplace.
Presentations techniques. Report writing.
______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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01349395* การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-6
(Study Abroad)
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Learning and self development from courses taken in oversea university.
Credit equivalence according to Kasetsart University regulation.
01349396* องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1-15
(Knowledge from Oversea Universities)
ความรู้ในสาขาวิชาวนศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Knowledge in forestry at the bachelor’s degree level taken in oversea
university. Credit equivalence according to Kasetsart University regulation.
01349490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentation.

______________________________
* เปิดรายวิชาใหม่
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01401114

3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร
พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3(2-3-6)
(General Botany)
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ สั ณ ฐานวิท ยา กายวิ ภ าควิ ท ยา สรี รวิท ยา นิ เวศวิท ยาการจั ด
หมวดหมู่และวิวัฒนาการ การใช้ประโยชน์จากพืช
General principles of plant morphology, anatomy, physiology, ecology,
classification and evolution. Uses of plants.

01403111

เคมีทั่วไป
4(4-0-8)
(General Chemistry)
อะตอมและโครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แก๊ส ของเหลว
ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลต์และการแตก
ตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า
Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds, chemical
reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics, chemical kinetics,
chemical equilibria, electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic
equilibria, electrochemistry.

01403112

เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in General Chemistry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403111 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403111 (เคมีทั่วไป)
Laboratory work for 01403111 (General Chemistry)

01403221

เคมีอินทรีย์
4(4-0-8)
(Organic Chemistry)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01403111 หรือ 01403115 หรือ 01403117
ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์ การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีและ
กลไกของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอโร
แมติกไฮโดรคาร์บอน การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี
สมบัติและปฏิกิริยาของ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ สารประกอบฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์
อนุพันธ์กรดอินทรีย์ เอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
Theories in organic chemistry, classification of organic compounds,
chemical reactions and mechanisms, stereochemistry, chemistry of aliphatic
hydrocarbons, alkyl halides, aromatic hydrocarbons, structural determination of
organic compounds by spectroscopic methods, properties and reactions of
alcohols, ethers, phenolic compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids,
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derivatives of carboxylic acids, amines and other nitrogen compounds, lipids,
carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids.
01403222

เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Organic Chemistry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403221 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403221 (เคมีอินทรีย์)
Laboratory work for 01403221 (Organic Chemistry).

01403455

เคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403221 หรือ 01403224
คุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มและปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ภาวะอากาศเสี ย และน้ํ า เสี ย การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ทางเกษตร ทางอุตสาหกรรม
และทางสังคมของมนุษย์
Quality of environment and factors affecting it, air and water pollution,
chemical changes in environment as affected by agricultural, industrial and
social activities.

01417111

แคลคูลัส I
3(3-0-6)
(Calculus I)
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and
applications, integration and applications.

01420115

ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Abridged Physics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420119 หรือพร้อมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟิสิกส์อย่างสังเขป
Laboratory for Abridged Physics.

01420119

ฟิสิกส์อย่างสังเขป
3(3-0-6)
(Abridged Physics)
กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยคุ ใหม่เบื้องต้น
Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity, current,
magnetic, electromagnetic wave, light, introduction to modern physics.
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01422111

หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหน่งที่ ตัววัดค่ากลาง ตัววัดการกระจาย ตัว
แปรสมและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง
การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง สถิติ อนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร
การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย
Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center,
measures of dispersion, random variables and their probability distributions,
binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling
distribution, statistical inference for one and two populations, analysis of
frequency data, one-way analysis of variance, simple linear regression analysis.

01422311

การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Experimental Design and Analysis)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111
แนวคิดการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองพื้นฐาน การเปรียบเทียบพหุ
การตรวจสอบตัวแบบ การแปลงข้อมูล การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบซ้อนใน การ
วิ เคราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม การประยุ ก ต์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง
Concepts of experimental design, basic experimental designs, multiple
comparisons, model checking, data transformation, factorial experiments,
nested design, regression and correlation analysis, analysis of covariance,
application of computer software in experimental data analysis.

01423113

สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
(General Zoology)
ชีววิทยาทางด้านสัตว์ หลักการในการจําแนกประเภทและวิวัฒนาการของสัตว์
Biology of the animals, principles of animal classification and their
evolution.

01424111

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
(Principles of Biology)
ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึม พันธุ ศาสตร์ และวิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์และพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics and
evolution, species diversity, structure and function of animals and plants,
ecology and behavior.
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01424112

ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory for Biology)
วิชาที่ตองเรียนมาก่อน : 01424111 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และ
การเคลื่อนที่ของสาร เอนไซม์ และพลังงานใน สิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ วัฏจักรของเซลล์
และการแบ่งเซลล์ การ สืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต และ
นิเวศวิทยา
Laboratory for microscope, cell and comments, cell membrane and
transport, enzyme and bioenergetics, plant tissue and animal tissue, cell cycle
and cell division, reproduction and biodevelopment, species diversity and
ecology.

01454111

รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Political Sciences)
ขอบข่ายและแนวคิดสําคัญทางรัฐศาสตร์ สถาบันทางการเมือง และกระบวนการ
ทางการ เมือง รูปแบบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง ทัศนคติและปฏิสัมพันธ์
ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารรัฐกิจ
Scope and important concept of political science. Political institution and
political process. Form of government and political ideologies. Attitude and
political interaction. International relations and public administration.

01459231

จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Community Psychology)
ความเป็ น มาของจิ ต วิ ท ยาชุ ม ชนและทฤษฎี ต่ า งๆ ทางจิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน
โครงสร้างของชุ ม ชน ความสัมพั น ธ์ร ะหว่างคนกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ผลกระทบทางจิต สัง คมต่ อ
พฤติกรรมของบุคคลและชุมชน การส่งเสริมทักษะ ความสามารถ และพลังอํานาจสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ความขัดแย้งในชุมชนและยุติธรรมชุมชน
History and theories of community psychology. Structures of community.
Relationship between person and environment. Psychosocial impact on human
behavior and community. Enhancing skills, abilities and empowerment for
social change. Community conflict and community justice.

01460231

สังคมวิทยาชนบท
3(3-0-6)
(Rural Sociology)
ความเป็นมาของสังคมวิทยาชนบท การศึกษาความแตกต่างระหว่าง ชนบทและเมือง
ประชากรชนบท แบบอย่างของการตั้งหลักแหล่ง สถาบัน สังคมชนบท การจําแนกความ
แตกต่างทางสังคม การสํารวจทางสังคมในชนบท การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชนบท มี
การศึกษานอกสถานที่
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Development of rural sociology, comparative study of urban and rural
societies, rural population, patterns of village settlement; social institutions and
stratification in rural society, rural social surveys, social changes and rural
development, field trip requires.
01460433

สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environment Sociology)
แนวคิดทางสังคมวิทยานํามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาและการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sociological approach to natural resources and environmental
management, environment problems and social order and development
toward the natural resources and environmental management.

01460442

การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Community Development)
แนวคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท โลกาภิวัตน์ใน
บริบทการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย มี
การศึกษานอกสถานที่
Concepts, philosophy, principles and process of urban and rural
community development, globalization in development context, changes and
crucial impacts on community development in Thailand, field trip required.

01999111

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่ง แผ่นดิน
เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ การเรียนรู้คนต้นแบบ การสํานึกในความเป็น พลเมืองไทยพลเมือง
โลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทํางาน สู่เป้าหมายภายใต้บริบท
ความสํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
History, uniqueness and identity of Kasetsart University. Knowledge of the
land for the well-being of nation. Learning from role models. Realization of
being a Thai and world’s citizen. Reinforcement and development of learning
skills and goal-oriented work within the context of integrity, knowledge creation
and unity.
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นายกอบศักดิ์ วันธงไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
Dr.rer.nat. (Forest fire ecology)
The University of Freiburg,
Germany, 2551

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. คู่มือการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก, 2561
2. หน่วยที่ 12 ไฟป่าและการควบคุม ใน นิเวศวิทยาและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ, 2560
งานวิจัย
1. ผลกระทบของการเผาต่อการสะท้อนน้ําของดินในไร่
ข้าวโพดบนพื้นที่สูงบริเวณอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน,
2561
2. โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและ
การอนุรกั ษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์, 2560
3. โครงการศึกษาชนิดไม้ทอ้ งถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อ
การปลูกป่าชาวบ้าน, 2560
4. โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัด
จันทร์, 2560
5. อิทธิพลของระดับนํ้าต่อการเจริญเติบโตของไม้รุ่นและกล้า
ไม้เสม็ดขาว, 2560
6. อิทธิพลของไฟต่อการเติบโตและการเจริญทดแทนตาม
ธรรมชาติของไม้เสม็ดขาว ณ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2559
7. พฤติกรรมไฟในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช,
2559
8. การประเมินความเสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยเทคนิคการ
รับรู้ระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณ
สถานีฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา,
2559
9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิจัยสาธิตการฟื้นฟูและ
ปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2559
10. โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและ
การอนุรกั ษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์, 2559
11. โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อ
การปลูกป่าชาวบ้าน, 2559
12. ผลกระทบของไฟต่อการเก็บกักและปลดปล่อยคาร์บอน
เหนือพื้นดินในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช,
2558
13. ผลของการเผาตามกําหนดต่อการระบาดของหนอนผีเสื้อ
เจาะต้นสัก, 2558
14. Fuel Characteristics and Fire Behavior in
Highland Corn Farm and Mixed Deciduous
Forest at Nan Province, 2560
15. Fuel Characteristics and Fire Behaviors in
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2

นายกาญจน์เขจร ชูชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
Dr.rer.nat (Remote Sensing)
Technical University Berlin,
Germany, 2540

3

นายกิติชัย รัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

ผลงานทางวิชาการ

Highlands Forest and Agriculture at Nan
Province, 2560
งานแต่งเรียบเรียง
หลักการรับรู้ระยะไกล, 2558
งานวิจัย
1. การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้น้ําในนาข้าวรายวัน
ด้วยข้อมูลเซนเซอร์จากดาวเทียม Suomi NPP VIIRS,
2561
2. สมการในการแปลงข้อมูลผลรวมดัชนีพืชพรรณข้าม
เซนเซอร์โมดิสและวีไอโออาร์เอสที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่
ประเทศไทย, 2561
3. เทคนิคบางประการในการใช้ RS, GPS และ GIS ในงาน
สํารวจทรัพยากรป่าไม้, 2558
งานแต่งเรียบเรียง
1. การบริหารงานลุม่ น้ํา (Watershed Administration),
2560
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ํา (ฉบับปรับปรุง), 2560
3. คู่มือปฏิบัติงานสําหรับส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยฐาน
ชุมชน, 2560
4. คู่มือการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการบูรณาการงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับเครือข่าย
ลุ่มน้ํา, 2560
งานวิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชานในการ
อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยรอบพื้นที่โครงการ
ห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี,
2560
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ต้นน้ําทะเลน้อย ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง, 2559
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ต้นน้ําห้วยสัตว์ใหญ่ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2559
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ต้นน้ําแม่น้ําพุมดวง ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2559
5. การตอบสนองของชุมชนต่อการวางแผนการฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ํากอน จังหวัดน่าน, 2559
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนพื้นที่หาดสระบัว ตําบลท่า
ศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมชาติ, 2558
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ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
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4

นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ1*
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2541
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

งานวิจัย
1. The development of essential treatment and
devices of Anti Termite of Timber in Thailand,
2561
2. Comparative anatomy of wood and its charcoal
in some hardwood species. 2559.

01305362
01305391
01305441
01305443
01305496
01305497
01305498
01305499

5

นายขวัญชัย ดวงสถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

งานแต่งเรียบเรียง
คู่มือการศึกษาป่าไม้ไทย (Thai Forestry Handbook)
(บทที่ 3, 7, 10), 2558
งานวิจัย
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า ของกรม
อุทยานแหงชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560
2. Climatic fluctuations trigger false ring occurrence
and variation in radial growth of teak (Tectona
grandis L.f.), 2558

6

นายขรรค์ชัย ประสานัย
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555

งานแต่งเรียบเรียง
การชักลากไม้ด้วยช้าง: วัฒนธรรมที่ควรค่าอนุรกั ษ์, 2560
ผลงานวิจัย
1. การศึกษาผลกระทบจากการทําไม้ในสวนป่าสัก จังหวัด
แพร่, 2560
2. สมบัติบางประการของอุทกวิทยาดิน น้ําท่า และคุณภาพ
น้ําในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง ลุ่มน้ําสาขาแม่ถาง
จังหวัดแพร่, 2560
3. ผลกระทบจากการทําไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลาย
ของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่, 2560
4. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของความหนักเบาของการ
ตัดขยายระยะต่อลักษณะสังคมพืชในสวนป่าแบบผสม
บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่, 2560
5. ผลกระทบจากการทําไม้ตอ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่า
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
6. การทําไม้ในป่าฟื้นฟูบนที่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม, 2558
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วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

8

นางสาวจิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
Ph.D. (Conservation Biology)
The University of Minnesota,
United States of America, 2557

ผลงานทางวิชาการ

7. Reduced Impact Logging for Sustainable Forest
Plantation Management: A case study at the
Royal Agricultural Station Angkhang in
Chiangmai Province, 2560
8. Productivity and Harvesting of Exotic Tree
Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand,
2560
งานวิจัย
1. ปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่น ของสังคมพืชป่าไม้ที่เกิดจาก
การฟื้นฟูในรูปแบบที่แตกต่างกัน ณ จังหวัดลําปาง,
2559
2. ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติดินบางประการของ
ระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรม
ภาคเหนือ ประเทศไทย, 2558
3. อิทธิพลของความเข้มแสงต่อการรอดตายและการ
เจริญเติบโตของไม้กฤษณาที่ปลูกแทรกในสวนยางพารา
ชั้นอายุต่างกันในท้องที่จังหวัดตราด, 2558
งานแต่งเรียบเรียง
1. ชุดการเรียนรู้นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านนกเงือกด้วยสะเต็มศึกษา, 2560
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบได้ (Interactive EBook) เรื่อง นกเงือก ผู้ให้แห่งผืนป่า : รู้จักนิเวศวิทยา
และการอนุรกั ษ์กับนกเงือกไทย (Hornbill, the Donor
of the Forest : Learning Ecology and
Conservation with Thai Hornbills), 2560
3. Moving towards co-existence and conservation
partnership, 2561
งานวิจัย
1. พฤติ กรรมการรับผิด ชอบต่ อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือ น
อุทยานแห่งชาติปางสีดา, 2561
2. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือ ก โดยชุมชนในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาชี, 2561
3. การสํารวจเบื้อ งต้น เพื่อติด ตามการตายของสัตว์ป่าบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ในอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว,
2561
4. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าและปฏิบัติการ 4
ม. ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, 2560
5. The Forest without hornbills : comparing the
forest between breeding and non-breeding sites
of hornbills in the Southern Tenasserim
Western Forest Complex, 2561
6. The Forest without Hornbills : Comparing the
Forest between Breeding and Non-Breeding
Sites of Hornbills in the Southern Tenesserim
Western Forest Complex Corridor in Thailand,
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Asian Institute of Technology,
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นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง2*
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
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ผลงานทางวิชาการ

2560
7. Hornbill Research in the Southern Tenasserim
Western Forest Complex Corridor in Thailand,
2558
8. Occupancy rate of four sympatric hornbills in
the Southern Tenasserim Western Forest
Complex Corridor in Thailand, 2558
งานวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตกของฝน บริเวณลุ่มน้ํา
ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่., 2559
2. Impacts of irrigation on the deciduous period of
teak (Tectona grandis) in a monsoonal climate,
2560
3. What factors are most influential in governing
stemflow production from plantation-grown
teak trees?, 2560
4. Particulate carbon and nitrogen dynamics in a
headwater catchment in Northern Thailand:
hysteresis, high yields, and hot spots, 2560
5. Earlier Leaf Flush Associated with Increased Teak
Defoliation, 2558
6. Throughfall under a teak plantation in Thailand:
a multifactorial analysis on the effects of
canopy phenology and meteorological
conditions, 2558
7. Separating physical and biological controls on
long-term evapotranspiration fluctuations in a
tropical deciduous forest subjected to
monsoonal rainfall, 2558
8. Environmental control of canopy stomatal
conductance in a tropical deciduous forest in
northern Thailand, 2558
งานแต่งเรียบเรียง
การใส่ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ลงในภาพถ่ายเพื่อประยุกต์ใช้
ในงานด้านป่าไม้, 2559
งานวิจัย
1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อการสือ่ ความหมาย สําหรับเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นทีส่ ถานีวิจยั และฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2561
2. โปรแกรมสือ่ ความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและ
ฝึกนิสติ วนศาสตร์วงั น้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2561
3. ผลกระทบจากการทําไม้ตอ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ

* อาจารย์ผรู ับผิดชอบหลักสูตร
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01301111
01301321
01301322
01301323
01301391
01301441
01301451
01301497
01301498
01301499

01301321
01301322
01301441
01301497
01301498
01301499

01303221
01303222
01303311
01303313
01303443
01303452
01303453
01303497
01303498
01303499

01303221
01303222
01303311
01303313
01303443
01303452
01303453
01303497
01303498
01303499

มคอ.2
ลําดับ

11

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางสาวดรรชนี เอมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
M.S. (Forest Resources)
University of Washington, United
States of America, 2527
Ph.D. (Forest Resources)
University of Washington, United
States of America, 2535

ผลงานทางวิชาการ

ของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่า
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี., 2560
4. การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุไ์ ม้
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝกึ นิสติ วนศาสตร์วังน้ํา
เขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, 2560
5. การคัดเลือกแม่ไม้เทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559
6. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของคนงานทําไม้
สักด้วยเทคนิค REBA และ AI, 2559
7. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหา
การทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะ
10 ปี (พ.ศ.2557-2566), 2559
8. Germination test on native salt tolerant seeds
(Buchanania siamensis Miq.) collected from
natural saline and non-saline soil, 2559
งานวิจัย
1. แนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนทั้ง
มวลในอุทยานแห่งชาติ, 2560
2. การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับด้าน
นันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นท์ลานสน อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว, 2559
3. การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณ
พื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ําตก, 2559
4. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ปริมาณน้ําในน้ําตกคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร และ
น้ําตกธารารักษ์ จังหวัดตาก, 2560
5. การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมพื้นทีส่ ีเขียว ตําบลบางกระเจ้าและตําบลบาง
น้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 2559
6. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี, 2559
7. Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin
National Park, 2561
8. Analyzing the research gap on community
based tourism in Thailand, 2561
9. Kop Pitak: a community-based environment
and tourism initiative in Thailand. A book
chapter in Governing the coastal commons
Communities, resilience and transformation,
2560
10. Indicator Development for Evaluation Wildlife
Tourism Management in Thai National Parks,
2559
11. Visitor Management for Resource Conservation
in Community based Ecotourism, Thailand,
2559
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01301111
01308312
01308421
01308432
01308496
01308498
01308499

01301111
01308496
01308498
01308499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

12

นางดวงใจ ศุขเฉลิม
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530
Ph.D. (Plant Sciences)
University of Tokyo, Japan, 2536

13

นายดอกรัก มารอด
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
D. Sci. (Biological Science) Kyoto
University, Japan, 2544

งานวิจัย
1. Typhonium muaklekense sp nov (Araceae) from
Thailand., 2561
2. Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new
species from peninsular Thailand, 2560
3. Thin Layer Chromatography Screening and
Profiling of Terrestrial Aroids (Araceae)
Lipophilic Extracts from Saiyok Forest,
Thailand., 2560
4. Antibacterial property testing of two species of
tropical plant lasianthus (rubiaceae), 2560
5. Leaf Blade Anatomy Characteristics of the
Genus Amorphophallus Blume ex Decne. in
Thailand, 2559
งานแต่งเรียบเรียง
1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, 2561
2. อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้, 2561
ผลงานวิจัย
1. การจัดกลุ่มและการจัดหมู่ไม้ตามปัจจัยกําหนด เขตสงวน
ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา, 2561
2. โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัย
และฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา,
2561
3. ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการย่อยของซากพืชในป่า
ผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ําแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี,
2560
4. การจัดกลุ่มหมู่ไม้และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของ
ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร, 2560
5. การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชป่าดิบเขา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, 2560
6. โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชในสวนป่าสักฟื้นฟู
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่ง
ก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร,ี 2559
7. การเลือกใช้ประโยชน์ไม้ผลของสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่า
ดิบเขาระดับต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้า อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, 2559
8. ความหลากหลายของพรรณพืชป่าดิบเขาระดับต่ําบริเวณ
ลุ่มน้ําห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม่, 2558
9. การทดแทนแบบปฐมภูมิบนสันทรายบางเบิด อําเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร, 2558
10. การศึกษาองค์ประกอบของพรรณไม้ และการกักเก็บ
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01302313
01302433
01302498
01302499
01314391
01314441
01314451
01314498
01314499

01302313
01302433
01302498
01302499
01314391
01314441
01314451
01314498
01314499

01302132
01302211
01302212
01302313
01302391
01302411
01302412
01302496
01302498
01302499

01302132
01302211
01302212
01302313
01302391
01302411
01302412
01302496
01302498
01302499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

คาร์บอน บริเวณแนวรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบ
เขาระดับต่ํา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัด
เชียงใหม่, 2558
11. การอยูร่ ่วมกันของนกวงศ์นกปรอดในแปลงถาวรป่าดิบ
เขาห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่, 2558
12. พรรณพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่าดิบ
เขาระดับต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่, 2558
13. บทบาทของกล้าไม้ต่อทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ, 2558
14. The natural forest gaps maintenance diversity
of understory birds in Mae Sa-Kog Ma Biosphere
Reserve, northern Thailand, 2562
15. Sapling dynamics along altitudinal gradients at
Doi Suthep-Pui National Park, Northern
Thailand, 2561
16. Diversity and distribution of family Araceae in
Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province,
2561
17. Interspecific differences in the hierarchical
cluster structure of leaves within tree crowns in
Indochina, 2561
18. Forest Dynamics and Tree Distribution Patterns
in Dry Evergreen Forest, Northeastern, Thailand,
2561
19. Effect of forest fire on the regeneration of
bamboo species (Cephalostachyum pergracile
Munro) at a mixed deciduous forest in Mae
Klong Watershed Research Station, Thailand,
2560
20. Chimonocalamus elegan, a new temperate
woody bamboo species (Poaceae:
Bambusodeae) from Doi Phu Kha National Park,
Thailand, 2560
21. Soil properties and gross nitrogen dynamics in
old growth and secondary forest in four types
of tropical forest in Thailand, 2560
22. Vegetation community and factors that affect
the woody species composition of riparian
forests growing in an urbanizing landscape along
the Chao Phraya River, central Thailand, 2560
23. Effect of forest fire on the regeneration of
bamboo species (Cephalostachyum pergracile
Munro) at a mixed deciduous forest in Mae
Klong Watershed Research Station, Thailand,
2560
24. Soil properties and gross nitrogen dynamics in
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

old growth and secondary forest in four types
of tropical forest in Thailand, 2560
25. Environmental factors influencing tree species
regeneration in different forest stand growing on
a limestone hill in Phrae province, northern
Thailand, 2559
26. Land cover changes in tropical seasonal forests
at Mae Klong head watershed, Kanchanaburi
province, Thailand, 2559
27. Environmental factors influencing tree species
regeneration in different forest stand growing on
a limestone hill in Phrae province, northern
Thailand, 2559
28. Tree Distribution across the Forest Ecotone of
Lower Montane Forest at Doi Suthep-Pui
National Park, Chiang Mai Province, 2558
29. Plant Diversity and Utilization on Ethnobotany
of local people in Ban Mhong Doi Pui at Doi
Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province,
2558

14

นายดํารง พิพฒ
ั นวัฒนากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
D.Sc. (Agriculture and Forestry)
University of Helsinki, Finland,
2541

งานแต่งเรียบเรียง
1. "เมล็ดพันธุ์คุณภาพกับการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ" ปัจฉิม
บท: เรื่องการจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการเก็บรักษา,
2561
2. "เมล็ดพันธุ์คุณภาพกับการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ" มัฌชิม
บท: การจัดทําแหล่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพ, 2561
3. "เมล็ดพันธุ์คุณภาพกับการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ" ปฐม
บท: ความสําคัญของเมล็ดไม้ และโอกาสของธุรกิจเมล็ด
ไม้, 2560
งานวิจัย
1. การคัดเลือกแม่ไม้เทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559
2. องค์ความรู้ทอ้ งถิ่นและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของ
ชุมชนสู่การฟื้นฟูป่าไม้, 2559
3. Growth Variation and Heritability in a Secondgeneration Eucalyptus urophylla Progeny Test
at Lad Krating Plantation, Chachoengsao
Province, Thailand, 2560
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01306201
01306211
01306213
01306311
01306421
01306461
01306496
01306497
01306498
01306499

01306201
01306211
01306213
01306311
01306421
01306461
01306496
01306497
01306498
01306499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

15

นายดํารงค์ ศรีพระราม
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
M.S. (Forest Engineering)
StateUniversity of New York,
United States of America, 2531
D.Agr. (Forest and Wood Science)
TokyoUniversity of Agriculture and
Technology, Japan, 2543
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
D.Agr. (Forest Entomology)
Kyoto University, Japan, 2548

งานวิจัย
1. Carbon Sequestration Estimation of Urban Trees
in Parks and Streets of Bangkok Metropolitan,
Thailand, 2559
2. Life cycle inventory national databases of
aquatic animal production, 2558

01303311
01303313
01303361
01303451
01303496
01303498
01303499

01303311
01303313
01303361
01303451
01303496
01303498
01303499

งานวิจัย
1. การทบทวนเกี่ยวกับมด สกุลย่อยมดหนามเคียว
(Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) ใน
ประเทศไทย., 2561
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการปรากฏ
ของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก(Xyleutes ceramicus
Walker) ในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลําพูน, 2560
3. Striking polymorphism among infertile helpers in
the arboreal ant Gesomyrmex, 2560
4. Life history and description of the larva of
Acrotaeniostola spiralis (Diptera: Tephritidae:
Dacinae: Gastrozonini), an oriental fruit fly
inhabiting bamboo twigs, 2560
5. Review of the thai species of the genus
Sphinctomyrmex mayr, 1866 (hymenoptera:
Formicidae, dorylinae), with description of a
new Species, 2559
งานวิจัย
1. สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้
ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์, 2561
2. ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ด
เซรามิกจากทางใบปาล์มน้ํามันในช่วงคลื่นโทรคมนาคม,
2560
3. การศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อการปลูกเป็นสวนป่าและ
การอนุรกั ษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์, 2559
4. Development of Prototype Batch Reactor for
Torrefied Wood Chip Production., 2560
5. Tannin extraction of Rhizophora bark from
residual charcoal production, 2560
6. Effect of Tannin Addition as a Bio-Scavenger on
Formaldehyde Content in Particleboard, 2560
7. Effect of Production Parameters on Electrical
Properties of Wood ceramics Made from Oil

01302132
01302211
01302212
01302313
01302391
01302461
01302463
01302496
01302498
01302499

01302132
01302211
01302212
01302313
01302391
01302461
01302463
01302496
01302498
01302499

01305212
01305213
01305322
01305361
01305391
01305392
01305441
01305443
01305472
01305496
01305497
01305498
01305499

01301112
01305213
01305441
01305443
01305474
01305496
01305497
01305498
01305499
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17

นายไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ*3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
M.S. (Forestry)
University of Tennessee, United
States of America, 2547
Ph.D. (Natural Resources)
University of Tennessee, United
States of America, 2550

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

18

นายทรงกลด จารุสมบัติ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

19

นางสาวธารรัตน์ แก้วกระจ่าง
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ
สอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
Ph.D. (Agricultural Sciences)
Tottori University, Japan, 2556

ผลงานทางวิชาการ

Palm Frond, 2560
8. The reduction of formaldehyde emission in
particleboard by the addition of bamboo
charcoal powder, 2558
9. Variability in Chemical and Mechanical Properties
of Para rubber (Hevea brasiliensis) trees, 2558
งานแต่งเรียบเรียง
เตาอบไม้แบบประหยัดระบบ Direct Heat Exchange,
2559
2. เทอร์โมวูด, 2559
งานวิจัย
1. สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้
ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์, 2561
2. การผลิตแผ่นชิ้นไม้อดั จากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว,
2560
3. การศึกษาการอาบน้ํายาไม้ยางพาราเพื่อต้านทานไฟด้วย
สารประกอบโบรอน, 2560
4. การชะล้างของเฟอร์ฟูรลิ แอลกอฮอล์และสารประกอบ
โบรอนในไม้ยางพารา, 2559
5. กลองคาฮอง (CAJON) จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร,
2559
6. Value-added products from kenaf and hemp
core residue, 2559
7. Teak Log Grading for Teak Plantation in Lao PDR,
2559
งานแต่งเรียบเรียง
1. เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา: เห็ดสร้างป่า ป่าสร้างเห็ด, 2559
งานวิจัย
1. ความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา, 2561
2. ฤทธิ์ในการต้านเชื้อราของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจาก
เหง้าว่านน้ําต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
บางชนิดในต้นกล้ายูคาลิปตัส, 2561
3. การเพิ่มการเติบโตของกล้าไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดโดยใช้รา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา, 2560
4. ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ป่าเต็งรัง, 2558
5. การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตของกล้าไม้พะยอม
(Shorea roxburghii G. Don) ที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอค
โตไมคอร์ไรซา, 2558
6. Fungal Planet description, 2559
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01305213
01305361
01305391
01305392
01305446
01305471
01310496
01305497
01305498
01305499

01305213
01305392
01305421
01305464
01305465
01305474
01305496
01305497
01305498
01305499

01302313
01302471
01302472
01302496
01302497
01302498
01302499

01302313
01302471
01302472
01302496
01302497
01302498
01302499

มคอ.2
ลําดับ
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นางนพรัตน์ คัคคุริวาระ
อาจารย์
วท.บ.(วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
M.Sc. (Agriculture and Forestry)
University of Joensuu, Finland,
and University of Lleida, Spain,
2551
D.Sc. (Agriculture and Forestry)
University of Helsinki, Finland,
2557

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. เทคโนโลยีบาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดีกบั งานอุตสาหกรรม
ป่าไม้, 2559
2. รางส่งท่อนไม้: ทางเลือกการลําเลียงไม้บนพื้นที่สูง, 2559
3. การทําไม้ในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน, 2559
งานวิจัย
1. การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงชุดโครงสร้าง
กระบะของเครื่องมือเคลือ่ นย้ายไม้ท่อน ด้วยวิธีไฟไนต์เอ
ลิเมนต์, 2561
2. การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้, 2561
3. การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายู
คาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์, 2561
4. รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสําหรับการลําเลียงไม้บนพื้นที่สูง
ชัน, 2560
5. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลือ่ นย้ายไม้ท่อนเพื่อใช้ใน
การออกแบบเครื่องมือเคลือ่ นย้ายไม้ท่อนในงาน
วิศวกรรมป่าไม้, 2560
6. ผลกระทบจากการทําไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลาย
ของพืชและสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่, 2560
7. เทคโนโลยีแห่งอนาคตกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
ของอุตสาหกรรมป่าไม้ไทย, 2559
8. Assessment for improvement: Harvesting
techniques in small-scale forest on Thai steep
terrain, 2561
9. Productivity and cost analysis of three extraction
methods on steep terrain in Thailand, 2561
10. Biomass equations for rubber tree (Hevea
Basiliensis) components in Southern Thailand,
2561
11. Designing of RFID tag for timber industry
traceability, 2561
12. Supply chain operations in teak plantation,
2561
13. From theory to practice: RFID in Thai forestry
business, 2560
14. Productivity and Harvesting of Exotic Tree
Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand,
2560
15. Feasibility study of timber harvesting systems
on steep terrain in Thailand, 2558
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01303311
01303313
01303361
01303441
01303443
01303497
01303498
01303499

01303311
01303313
01303361
01303441
01303443
01303497
01303498
01303499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

21

นางสาวนฤมล แก้วจําปา
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
Ph.D. (Bioresource and Plant
Production Science)
Ehime University, Japan, 2555

งานวิจัย
1. การคาดการณ์การตอบสนองทางอุทกวิทยาต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณลุม่ น้ําย่อยน่าน
ตอนบนโดยแบบจําลอง IFAS., 2561
2. ความผันแปรของปริมาณน้ําฝนและการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําพอง, 2558
3. Estimation of Streamflow Using SWAT Model
under Climate Change in the Upper Wangchhu
Watershed, Bhutan, 2561
4. Comparison of the capability of different
composts based on available nutrients and
heavy metals for Chrysanthemum cultivation,
2560
5. Soil microbial biomass and activity in rubber tree
plantation chronosequences, 2560
6. Carbon stock assessment under different ages of
rubber tree plantation.
7. Photosynthetic efficiency of PSII and growth of
young rubber tree (Hevea brasiliensis) planted
with Mucuna (Mucuna bracteata) cover crop,
2559
8. Microbial and physical-chemical properties as
influenced by land use change in the conversion
of cassava into rubber tree plantation system,
2559
9. The effect of different ages of rubber tree
plantation on carbon stock, 2559
10. Microbial biomass and activity under different
ages of rubber tree plantations in northeast
Thailand, 2558

01301322
01301323
01301483
01301497
01301498
01301499

01301322
01301323
01301391
01301461
01301481
01301482
01301483
01301497
01301498
01301499

22

นางนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
รองศาสตราจารย์
ศษ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2525
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
Ph.D. (Recreation Resources)
Colorado State University, United
States of America, 2539

งานแต่งเรียบเรียง
1. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ,
2561
2. คู่มือศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศพื้นถิ่นสวนหินพุหาง
นาค, 2561
3. การสํารวจทรัพยากรนันทนาการ, 2558
งานวิจัย
1. พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา, 2561
2. การจําแนกความขัดแย้งทางนันทนาการในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ, 2561
3. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อร่องรอยทางนิเวศของ
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ, 2560
4. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์
ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนตําบลคลองตําหรุ

01308311
01308312
01308496
01308498
01308499

01308311
01308312
01308434
01308496
01308498
01308499
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มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, 2560
5. แรงจูงใจด้านนันทนาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
กลับมาเยือนพื้นที่ของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนน้ําตกห้วย
แม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์, 2559
6. การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับด้าน
นันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นท์ลานสน อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว, 2559
7. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนอุทยาน
แห่งชาติ, 2559
8. การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ของผู้ใช้
ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง, 2559
9. จริยธรรมทางสิง่ แวดล้อมของมัคคุเทศก์นําเที่ยว:
กรณีศกึ ษาอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันใต้,
2558
10. ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง,
2558
11. พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่, 2558
12. Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin
National Park, 2561
13. Regulation compliance model of national park
visitors, 2561
23

นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
วท.ม (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

งานวิจัย
1. ความเหมาะสมของถิ่นอาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยพลาญ
เสือตอนบนอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อการฟื้นฟูจระเข้น้ําจืด (Crocodylus
siamensis., 2562
2. ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่า ในพื้นที่
สัมปทานเหมืองหินปูน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี,
2560
3. นิเวศวิทยาบางประการของจระเข้น้ําจืด (Crocodylus
siamensis)ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน, 2559
4. Effects of land use and climate change on
Siamese Eld's Deer (Rucervus eldii siamensis)
distribution in the trandsboundary conservation
area in Thailand, 2561
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01302132
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01314391
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01314497
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01314499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

24

นายนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
Ph.D. (Forest Sciences)
Colorado State University, United
States of America, 2550

งานแต่งเรียบเรียง
1. ขุนดง เส้นทางรุกขวิทยาศึกษาพรรณไม้, 2561
2. คู่มือแนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
สําหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, 2561
3. คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ, 2559
4. การพัฒนาการท่องเที่ยว VSความยั่งยืนของพื้นที่คุ้มครอง,
ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต, 2559
งานวิจัย
1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อการสือ่ ความหมาย สําหรับเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นทีส่ ถานีวิจัยและฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา., 2561
2. โปรแกรมสือ่ ความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและ
ฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2561
3. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้มา
เยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการท่องเที่ยว
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ําเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัด
นครราชสีมา, 2560
4. ชนิดและจํานวนชิ้นขยะในบริเวณหาดโละดาลัม เกาะพีพี
ดอน, 2558
5. Soil Loss from Various Land Use Patterns: A Case
Study of Thai Samakkee Subdistrict, Wang Nam
Kaew District, Nakhorn Ratchasima Province, 2558
6. Impacts from tourism development and
agriculture on forest degradation in Thap Lan
National Park and adjacent areas, 2561
7. A cross-continental comparison of assemblages
of seed-and fruit-feeding insects in tropical rain
forests: Faunal Composition and rates of attack,
2561
8. Wildlife-based ecotourism scenario for Huai Kha
Khaeng Buffer Zone Area, Uthai Thani Province,
Thailand, 2561
9. Development of sustainable tourism model for
the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang
Forest Reserve, Thailand, 2560
10. How to use tourism to support sustainable
forest management: A case study of the Pha
Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest
Reserve, Thailand, 2560
11. Breeding biology of pale-rumped swiftlet
Aerodramus germani OUSTALET at Sutiwat
Wararam temple, Mueng district, Samut Sakhon
Province, 2559
12. Impact of Land Use Change in Tambon
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01302313
01302413
01302497
01302498
01302499
01314423
01314497
01314498
01314499
01349311
01349312

01302313
01302413
01302497
01302498
01302499
01314423
01314497
01314498
01314499
01349311
01349312

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

25

นายนิคม แหลมสัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
Ph.D. (Biomaterial Sciences)
University of Tokyo, Japan, 2539

26

นางสาวนิตยา เมี้ยนมิตร
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

27

นางสาวนิสา เหล็กสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
Ph.D. (Plant Science)
Utah State University, United
States of America, 2555

ผลงานทางวิชาการ

Thaisamkkee on Gaur's Habiatats, Dong
Phayayen-Khao Yai Forest Complex, 2558
งานวิจัย
1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไม้ยูคาลิปตัสสายต้น K72, 2560
2. การลดการปลดปล่อยฟอร์มลั ดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วย
การเติมผงถ่านไม้ไผ่. 2558.
3. การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี.
2558.
4. In vitro antioxidant evaluation of wood vinegars
from carbonization of wood and bamboo, 2561
5. Production of Mechanical Pulp from Oil Palm
Frond, 2561
งานแต่งเรียบเรียง
การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน, 2558
งานวิจัย
1. การจัดการไฟในไร่หมุนเวียน กรณีศกึ ษาบ้านน้ําหมาว
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, 2560
2. การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวง
สหกรณ์ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร,
2560
3. ลักษณะสังคมพืช และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
ของป่าเต็งรังในป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี,
2559
4. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น ตาม
มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้: กรณีศกึ ษาสวนป่าหนองโรง อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, 2559
5. ความคิดเห็นของราษฎรต่อศักยภาพของพื้นที่และความ
พร้อมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา, 2559
งานแต่งเรียบเรียง
1. ไม้ใหญ่ไล่ดินเค็ม. บทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือ
60 ปีทุนอานันทมหิดล 60 ปีแห่งการพัฒนาคนเพื่อ
สังคมไทย, 2558
2. ธนนไชย ไม้ต้นทนดินเค็ม. 8 ทศวรรษวนศาสตร์ ศาสตร์
แห่งชีวิต, 2559.
งานวิจัย
1. Quick recovery of leaf photosynthesis and fruit
quality from soil water deficit of Citrus
aurantifolia growing in a city, 2561
2. Anisohydric water use benavior links growing
season evaporative demand to ring-width
increment in conifers from summer-dry
environments, 2561
3. Growth of 15 species under mimic light intensity
below 1-10 year-old pararubber canopy, 2561
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01305472
01305496
01305497
01305498
01305499

01305474
01305496
01305497
01305498
01305499

01304461
01307311
01307391
01307432
01307433
01307496
01307497
01307498
01307499

01304461
01307311
01307391
01307432
01307433
01307496
01307497
01307498
01307499

01302313
01302482
01302497
01302498
01302499
01314499

01302313
01302482
01302497
01302498
01302499
01314499

มคอ.2
ลําดับ

28

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

นางสาวบัวผัน พวงศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
Ph.D. (Biomaterials Sciences)
University of Tokyo, Japan, 2556

ผลงานทางวิชาการ

4. ECe prediction from EC1:5 in inland salt-affected
soils collected from Khorat and Sakhon Nakhon
basins, Thailand, 2561
5. Thailand’s catastrophic flood : Bangkok tree
mortality as a function of taxa, habitat, and tree
size, 2560
6. Physiological traits contributing to carbon
storage variation in Monastery bamboo and Pai
Liang in northeastern Thailand, 2560
7. Reclaiming saline areas in khorat basin
(Northeast Thailand) : Soil properties, species
distribution, and germination of potential
tolerant species, 2560
8. Effect of light intensity on growth and
photosynthesis related variables of forest tree
seedlings, 2560
9. Germination test on native salt tolerant seeds
(Buchanania siamensis Miq.) collected from
natural saline and non-saline soil, 2559
10. Evaluating inter-row light intensity and root
distribution of a Hevea brasiliensis (Kunth) Mull,
2559
งานแต่งเรียบเรียง
1. พลิกโฉมการใช้ประโยชน์ไม้ด้วยนาโนเทคโนโลยี, 2559
2. การดัดแปลงผิวหน้าเซลลูโลสเพื่อการผลิตกระดาษยับยั้ง
จุลินทรีย์, 2559
งานวิจัย
1. ผลของสารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียม และซิงค์ไพ
ริไทออน ที่มีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ในกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์กล้วยไม้ตัดดอก, 2560
2. Characterization of Bamboo Nanocellulose
Prepared by TEMPO-mediated Oxidation, 2561
3. Characterization of cellulose nanofibrils
prepared by direct TEMPO-mediated oxidation
of hemp bast, 2560
4. Culm Density and Fiber Morphology of
Dendrocalamus asper and Dendrocalamus
membranaceus, 2560
5. Effect of Glycerol on Physical and Thermal
Properties of Tapioca Starch Films, 2560
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01310391
01310433
01310496
01310497
01310498
01310499

01310433
01310471
01310496
01310497
01310498
01310499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

29

นายประทีป ด้วงแค*4
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

งานวิจัย
1. On the identities of Rhacophorus jarujini Matsui
and Panha, 2006 and Rhacophorus orlovi
Ziegler and Khler. 2001 (Amphibia, anura,
rhacophoridae) from Thailand, 2561
2. First description of the Nanorana (Chaparana)
aenea (Smith, 1922) tadpole from northern
Thailand and additional information on the
Quasipaa (Eripaa) fasciculispina (Inger, 1970)
tadpole buccopharyngeal anatomy, 2561
3. Longitudinal study of age-specific pattern of
coronavirus infection in Lyle’s flying fox
(Pteropus lylei) in Thailand, 2561
4. On the identities of Rhacophorus jarujini Matsui
and Panha, 2006 and Rhacophorus orlovi
Ziegler and Khler, 2001 (Amphibia, anura,
Rhacophoridae) from Thailand., 2561

01302132
01302211
01302212
01302313
01314321
01314322
01314411
01314412
01314423
01314497
01314498
01314499

01302132
01302211
01302212
01302313
01314321
01314322
01314411
01314412
01314423
01314497
01314498
01314499
01349321
01349390
01349395
01349396
01349490

30

นางสาวประเทือง พุฒซ้อน*5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
Dr.rer.nat. (Wood Chemistry and
Chemical Technology of Wood)
University of Hamburg, Germany,
2541

งานวิจัย
Analysis of cracking potential and micro-elongation
of linerboard, 2559

01310231
01310341
01310391
01310392
01310432
01310471
01310496
01310497
01310498
01310499

01310331
01310341
01310432
01310496
01310497
01310498
01310499

31

นายปัสสี ประสมสินธ์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
Dr.rer.nat. (Forest Biometry)
University of Freiburg, Germany,
2538

งานแต่งเรียบเรียง
1. การสํารวจทรัพยากรป่าไม้, 2558
2. การสํารวจเพื่อประเมินผลผลิตเนื้อไม้, 2558
3. การสํารวจของป่า, 2558
งานวิจัย
การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น ตาม
มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้: กรณีศกึ ษาสวนป่าหนองโรง อําเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี, 2559

01304221
01304312
01304321
01304322
01304351
01304352
01304353
01304391
01304421
01304496
01304497
01304498
01304499

01304221
01304312
01304321
01304322
01304351
01304352
01304353
01304391
01304421
01304496
01304497
01304498
01304499

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

32

นายปิยพงษ์ ทองดีนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

33

นายปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บ
คาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ป่าชนิดต่างๆ อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, 2561
2. การคาดการณ์การตอบสนองทางอุทกวิทยาต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณลุม่ น้ําย่อยน่าน
ตอนบน โดยแบบจําลอง IFAS, 2561
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรกั ษ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze)
บริเวณตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง,
2561
4. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยใช้ข้อมูลการสํารวจ
ระยะไกลและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบริเวณลุ่มน้ําสาขาเชิญ,
2561
5. ดัชนีพลังชะล้างของฝนในสมการสูญเสียดินสากลตาม
ภาคภูมิอากาศของประเทศไทย, 2558
6. การประเมินค่าดัชนีพลังชะล้างพังทลายของฝนใน
ประเทศไทย, 2558
7. A Simple Regression Model for Estimating Actual
Evapotranspiration in Various Types of Land
Use, Thailand, 2561
งานวิจัย
1. ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: การพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2561
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรายวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดินของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
3. การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุ์ไม้
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝกึ นิสติ วนศาสตร์วังน้ํา
เขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, 2560
4. ผลของความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการ
เรียนรู้ หัวเรือ่ งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
5. การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2560
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560
7. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของคนงานทําไม้
สักด้วยเทคนิค REBA และ AI, 2559
8. Supply Chain Operations in Teak Plantation,
2561
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01301111
01301321
01301322
01301323
01301391
01301481
01301482
01301483
01301497
01301498
01301499

01301321
01301322
01301323
01301391
01301481
01301497
01301498
01301499

01303221
01303222
01303311
01303313
01303321
01303391
01303443
01303451
01303452
01303453
01303496
01303497
01303498
01303499

01303221
01303222
01303311
01303313
01303321
01303391
01303443
01303451
01303452
01303453
01303496
01303497
01303498
01303499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

34

นายพงษ์ศกั ดิ์ เฮงนิรันดร์
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
Dr.rer.nat. (Wood Energy)
University of Hamburg, Germany,
2553

งานแต่งเรียบเรียง
1. Biorefinery อนาคตของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ,
2559
2. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ข้อได้เปรียบของ
อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ, 2559
งานวิจัย
1. สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้
ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์, 2561
2. ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ด
เซรามิกจากทางใบปาล์มน้ํามันในช่วงคลื่นโทรคมนาคม,
2560
3. การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์
โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร, 2559
4. คุณสมบัติทางกายภาพของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อัน
ทางใบปาล์มน้ํามันที่ผ่านการอัดด้วยลิควิดไฟท์วดู๊ , 2559
5. การลดการปลดปล่อยฟอร์มลั ดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วย
การเติมผงถ่านไม้ไผ่, 2558
6. การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี,
2558
7. Development of Prototype Batch Reactor for
Torrefied Wood Chip Production, 2560
8. Effect of Production Parameters on Electrical
Properties of Wood ceramics Made from Oil
Palm Frond, 2560
9. Tannin extraction of Rhizophora bark from
residual charcoal production, 2560
10. Effect of Tannin Addition as a Bio-Scavenger on
Formaldehyde Content in Particleboard, 2560

01305425
01305473
01310391
01310472
01310481
01310483
01310496
01310497
01310498
01310499

01305312
01305425
01305473
01310472
01310481
01310483
01310496
01310497
01310498
01310499

35

นายพฤทธิ์ ราชรักษ์
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

งานวิจัย
1. สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรกั ษ์
3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว, 2560
2. การชักนํายอดจํานวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa)
จากลําต้นอ่อนและใบเลี้ยง, 2559
3. การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta
usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน, 2559
4. การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ตําบล
ท่าพริกและตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด
, 2559

01302131
01302132
01302212
01302313
01302481
01302482
01302483
01302484
01302497
01302498
01302499

01302131
01302132
01302212
01302313
01302481
01302482
01302483
01302484
01302497
01302498
01302499
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ.2
ลําดับ

36

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
นายพรเทพ เหมือนพงษ์*6
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. การลิดกิ่งอย่างถูกวิธี...งานสําคัญของอาชีพรุกขกร, 2561
2. โดรน: เครื่องมือปลูกป่าในทศวรรษหน้า, 2559
3. สวนป่าไม้พะยูง โอกาสในวิกฤติที่น่าจับตา, 2558
งานวิจัย
1. การเติ บ โตและมวลชี ว ภาพของไม้ ส นคาริ เบี ย ที่ ส ถานี
วนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2561
2. พลวั ต รของสั ง คมป่ า เต็ ง รั ง และปริ ม าณการกั ก เก็ บ
คาร์ บ อนบริ เ วณ ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นหนองใหญ่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี, 2560
3. การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกสักสาย
ต้นต่างๆ ในประเทศไทย, 2560
4. การประมาณแก่นและการกักเก็บคาร์บอนของไม้พะยูง ที่
อายุ 30 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา,
2560
5. การเติบโตและมวลชีวภาพไม้ สนคาริเบียอายุ 29 ปีใน
พื้นที่ต่างกันในประเทศไทย, 2560
6. ความสั ม พั น ธ์ระหว่างการเติ บ โตและขนาดแก่ น ของไม้
พะยูง อายุ 26 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี, 2558
7. ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีและสมการเพื่อประเมินอัตราส่วน
แก่นของไม้พะยูงในประเทศไทย, 2558
8. Possibility of avoiding legumes-deriving boost of
N2O emissions in tropical monoculture tree,
2560
9. Effects of phosphorus addition on nitrogen cycle
and fluxes of N2O and CH4 in tropical tree
plantation soils in Thailand, 2560
10. Seasonal changes in soil respiration and
microbial biomass in five tropical tree
plantations in Thailand, 2559
11. Contrastive effects of inorganic phosphorus
addition on soil microbial respiration and
microbial biomass in tropical monoculture tree
plantation soils in Thailand, 2559

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01306201
01306211
01306311
01306497
01306498
01306499

01306201
01306211
01306311
01306462
01306497
01306498
01306499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

37

นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
M.Agr.Sc. (Forestry)
Nagoya University, Japan, 2529
D.Agr.Sc. (Erosion Control
Engineering)
Nagoya University, Japan, 2533

38

นายพสุธา สุนทรห้าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
Ph.D. (Forest Resources
Management)
University of the Philippines at
Los Banos, Philippines, 2551

39

นายพิชิต ลําใย*7
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. เอกสารคําสอนวิชา วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้, 2561
2. เทคนิควิศวกรรมชีวภาพทางดินเพื่อการฟื้นฟูป่าไม้, 2559
3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการป่าไม้, 2558
งานวิจัย
1. สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้น
ยางนา, 2561
2. การสรางแผนที่สามมิติบริเวณสํานักงานสถานีวนวัฒนวิจัย
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา, 2560
3. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของถนนป่าไม้ในสถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช, 2559
4. Root tensile properties of five selected forest
trees, 2560
5. The Long-term Appraisal for Coastal Zone
Change at Chao Samran Beach, Thailand, 2558
งานวิจัย
1. บทบาทของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านป่าไม้
ต่อการจัดการป่าชุมชน, 2559
2. การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของชุมชนเพื่อ
การจัดการป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ, 2559
3. ความคิดเห็นของราษฎรต่อศักยภาพของพื้นที่และความ
พร้อมของราษฎรในตําบลไทยสามัคคีอาํ เภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา, 2559
4. Valuation of Carbon Stock in Trees at Khao
Wong Community Forest, Chaiyaphum Province,
2558
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบการวัดการเติบโตของต้นไม้ด้วยเทปวัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง และ Manual band dendrometer,
2557
2. Climate Reconstruction on the Growth of Teak
in Umphang Wildlife Sanctuary, Thailand. 2561.
3. Leaf phenology and wood formation of white
cedar trees (Melia azedarach L.) and their
responses to climate variability. 2561.
4. Efficiency of Biochar and Bio-Fertilizers Derived
from Maize Debrisas Soil Amendments. 2561.
5. Effects of Climate Variability on Monthly Growth
of Aglaia odoratissima and Hydnocarpus
ilicifolia at the Sakaerat Environmental
Research Station (SERS), Northeastern Thailand.
2558.

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01303311
01303313
01303331
01303391
01303421
01303431
01303496
01303498
01303499
01349311
01349312

01303311
01303313
01303331
01303391
01303421
01303431
01303496
01303498
01303499
01349311
01349312

01304414
01307311
01307312
01307391
01307431
01307432
01307496
01307497
01307498
01307499

01304414
01307311
01307312
01307391
01307431
01307432
01307496
01307497
01307498
01307499

01304312
01304321
01304322
01304497
01304498
01304499

01304221
01304311
01304312
01304321
01304322
01304351
01304352
01304391
01304413
01304421
01304497
01304498
01304499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

40

นายพิชิต สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
M.Sc. (Tech.) (Paper Technolgoy)
Helsinki University of Technology,
Finland, 2546
D.Sc. (Tech.) (Paper and Printing
Technology)
Helsinki University of Technology,
Finland, 2552

01310334
01310343
01310391
01310392
01310444
01310482
01310496
01310497
01310498
01310499

01305312
01310334
01310343
01310392
01310444
01310482
01310496
01310497
01310498
01310499
01349321
01349390
01349395
01349396
01349490

41

นายพิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
อาจารย์
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2536
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2545
Ph.D. (Product Design)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558

งานแต่งเรียบเรียง
ฟันเฟืองเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่
21, 2559
งานวิจัย
1. การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้าโดยการใช้
เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ, 2559
2. Effect of Strength Additive Modified Starches on
Electrokinetic, Retention and Drainage of
Linerboard Pulp Suspension, 2561
3. Production of Mechanical Pulp from Oil Palm
Frond, 2561
4. Influence of Fiber Length of the Fractionated
Pulp and its Fiber Swelling Capacity on
Compressive Resistance and Other Strength
Properties of Corrugating Medium Handsheet,
2560
5. Characteristics and Papermaking Potential of
Jute Fibers Produced by Soda and Refiner
Mechanical Pulping Methods, 2560
6. Improving Strength Properties of OCC Recycled
Fibers using Medium Consistency Refining under
Alkaline Conditions, 2560
7. Analysis of cracking potential and microelongation of linerboard, 2559
8. Development of laboratory wet creping method
to evaluate and control pulp quality for tissue,
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เขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน,
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2. ชีพลักษณ์ของไม้ใหญ่ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในเมืองคุ้ง
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จังหวัดสมุทรปราการ, 2558
4. อิทธิพลของโครงสร้างหมู่ไม้ในระบบวนเกษตรแบบสวน
บ้านต่อความผันแปรภูมิอากาศจุลภาค ด้านตั้งในพื้นที่สี
เขียวบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ, 2558
5. Ecological Structure of a Tropical Urban Forest in
the Bang Kachao Peninsula, 2561
6. Response of directly seeded high-value timber
species to microorganisms, fertilizer and a water
retention polymer: implications for reforestation
of agricultural land in Southeast Asia, 2559
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3. The Bright Green Hotspot: Outcomes of the
Emerald Triangle Protected Forests Complex
project, 2560
4. Chapter 6. Species Distribution Modelling for
Trans-boundary Biodiversity Conservation in the
Emerald Triangle Protected Forests Complex,
2560
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functions: watershed services based on different
land use and climate change scenarios, 2560
งานวิจัย
1. การแพร่กระจายและสถานภาพการอนุรกั ษ์พลับพลึงธาร
(Crinum thaianum J. Schulze) ในประเทศไทย,
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2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลัก
พระ จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
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transboundary conservation area between
Thailand, Lao PDR and Cambodia, 2561
4. Basin-wide Impacts of Climate Change on
Ecosystem Services in the Lower Mekong Basin,
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research in East-Asia and the Pacific network,
2561
6. The International Long-Term Ecological
Research-East Asia-Pacific Regional Network
(ILTER-EAP): history, development, and
perspectives, 2561
7. Comparison of Small Mammal Communities in
Logged and Unlogged Areas in the Proposed
Mahamyaing Wildlife Sanctuary, Myanmar, 2560
8. Integrating land use and climate change
scenarios and models into assessment of
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9. Calibration of Hydrological Streamflow Modeling
Using MODIS, 2558
งานวิจัย
1. สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของดินและสัตว์หน้า
ดิน ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน บริเวณ
พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยห้วยขมิ้น จังหวัดนครราชสีมา, 2559
2. ความชื้นดินในพื้นที่พัฒนาป่าไม้รูปแบบต่างๆ บริเวณ
ลุ่มน้ําห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่, 2558
3. การสูญเสียดินจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่างๆ :
กรณีศกึ ษาตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, 2558
4. Modeling hydrologic responses to land
management scenarios for the Chi River Subbasin Part II, Northeast Thailand, 2559
งานวิจัย
1. ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมขนาดเล็ก ในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุร,ี 2559
2. ความชุกชุมและการใช้พื้นที่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus
indicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, 2558
3. การศึกษาความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่า
ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์โดยกล้องดัก
ถ่ายภาพ, 2558
4. ชนิดเหยื่อ และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน (Cuon
alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, 2558
5. ประชากร และการใช้พื้นที่อาศัยของควายป่า (Bubalus
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bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, 2558
6. นิเวศวิทยาของกวางป่า (Cervus unicolor Kerr, 1792)
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี,
2558
7. ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้ถิ่นที่อาศัย
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
8. นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย
(Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ จังหวัดพะเยา, 2558
9. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลัก
พระ จังหวัดกาญจนบุรี, 2558
10. Genetic variation of mhc class ii dra of two
endangered cervidae species, Cervus eldii and
Cervus porcinus, 2558
11. Prey species and habitat use of dhole (Cuon
alpinus) in Salakpra wildlife sanctuary, 2558
12. Some Ecological Espects of Asian Golden
Weaver (Ploceus hypoxanthus) at Buang
Borapet Non- Hunting Area, Nakhon Sawan
Province, 2558
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งานแต่งเรียบเรียง
1. คู่มือการศึกษาป่าไม้ไทย (Thai Forestry Handbook)
บทที่ 15
งานวิจัย
1. การจัดการไฟในไร่หมุนเวียน กรณีศกึ ษาบ้านน้ําหมาว
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, 2560
2. การจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศกึ ษา
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร, 2560
3. การคงอยู่ของการใช้ที่ดินตามระบบวนเกษตรในตําบล
บางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ,
2560
4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่หาดเลน
งอกชายฝั่งทะเล ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม, 2559
5. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการใช้ที่ดินป่าไม้: กรณีศกึ ษาบ้านนาผาแดง
เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว, 2559
6. องค์ความรู้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของ
ชุมชนสู่การฟื้นฟูป่าไม้, 2559
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1. การสลายตัวของซากใบในสวนป่าไม้พื้นเมือง ณ สวนป่า
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, 2559
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์น้ําท่า โดยใช้
ดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่แตกต่างกันบริเวณลุ่มน้ําย่อยห้วยมะเฟือง อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง, 2559
3. มวลชีวภาพเหนือดินและปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซีย
ลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสือ่ มโทรม จังหวัด
กาญจนบุรี, 2559
4. การเติบโตมวลชีวภาพ และปริมาณสารอาหารของสาย
ต้นอะเคเซียลูกผสมในจังหวัดสระแก้ว, 2559
5. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ่ 4 ชนิดที่มีอายุลํา
ต่างกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่,
2558
6. ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้น
ต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,
2558
7. Effect of gases and particulate matter from
electricity generation process on the radial
growth of teak plantations surrounding Mae
Moh power plant, Lampang province, 2559
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ต่างกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่,
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2. การประเมินมูลค่าคาร์บอนที่กกั เก็บในไม้ยืนต้นของป่า
ชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ, 2558
3. Buttressing Impact on Diameter Estimation in
Plantation Teak (Tectona grandis L.f.) sample
trees in northern Thailand, 2560
4. Development of general biomass allometric
equations for Tectona grandis Linn.f. and
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. plantations
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7. Effective use of high CO2 efflux at the soil
surface in a tropical understory plant, 2558
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นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
M.S. (Remote sensing and
Geographic information systems)
Asian Institute of Technology,
2551
Ph.D. (Forest Science)
The University of Tokyo, Japan,
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งานแต่งเรียบเรียง
1. การทําไม้ในยุคประเทศไทย 4.0, 2561
2. ระบบการทําไม้ในประเทศไทย, 2559
งานวิจัย
1. การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายู
คาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์, 2561
2. Supply Chain Operations in Teak Plantation,
2561
3. Appropriate timber transportation route using
google maps API, 2559
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นายวัฒนชัย ตาเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
Ph.D. (Agricultural Science)
Kyushu University, Japan, 2553

งานวิจัย
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการปรากฏ
ของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus
Walker) ในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลําพูน, 2560
2. การเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณ
พื้นที่ฟื้นฟู ณ เหมืองหินปูนจังหวัดสระบุรี, 2560
3. ผลของช่องว่างป่าต่อความมากมายของสัตว์ขาปล้องใน
ดินบริเวณป่าดิบเขาเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า
จังหวัดเชียงใหม่, 2560
4. ชีววิทยาการผสมเกสรของแคสันติสุข, 2559
5. Annual fire resilience of ground-dwelling ant
communities in Hiraodai Karst Plateau grassland
in Japan, 2558
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นายวันชัย อรุณประภารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
D.Agr. (Forest and Wood Science)
Tokyo University of Agriculture
and Technology, Japan, 2540

งานแต่งเรียบเรียง
Socio-Economic Driver to Land Use/Land Cover
Change in Nan Province, Thailand, 2561
งานวิจัย
1. การใช้ระบบบันทึกภาพไฮเปอร์สเปกตรัลจากภาพ
ดาวเทียม HJ-1A ในการจําแนกชนิดป่าบริเวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี, 2560
2. การผสมผสานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับการสํารวจ
ภาคสนามในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พื้นดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัด
กาญจนบุรี, 2560
3. การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจําแนกชนิดป่าไม้ของ
ประเทศไทย, 2559
4. Supply Chain Operations in Teak Plantation,
2561
5. Effect of land use on water quality: A case
study in Trang Watershed, 2558
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นางวาทินี สวนผกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

งานวิจัย
1. การแปรผันของการเติบโตของไม้สนประดิพัทธ์ ในแปลง
ทดสอบลูกหลานบริเวณพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและ
กาญจนบุรี, 2561
2. ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบของไม้
จันทร์ทองเทศ ในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหม่, 2560
3. สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการในป่าชายเลน
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง, 2559
4. การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้เสม็ดขาวใน
สวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ จังหวัดตราด, 2558
5. การเปรียบเทียบสังคมพืชในป่าทุติยภูมิและป่าปลูกโตเร็ว
ไม้ต่างถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัด
เชียงใหม่, 2558
6. การเติบโตและผลผลิตของไม้พะยูงที่ปลูกแบบเชิงเดียว
และเชิงผสม ในสวนป่าท่ากุ่มโนโบรุ อุเมดะ จังหวัด
ตราด, 2558
7. ขนาดถุงเพาะชําและวัสดุเพาะชําที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิตต้นตอยางพารา, 2558
8. Estimating above Ground Biomass of Fraxinus
griffithii C. B. Clarke using Remotely Sensed
Data in Royal Project Area, Chiang Mai,
Thailand, 2560
9. Productivity and Harvesting of Exotic Tree
Plantations on Highland in Chiang Mai,
Thailand, 2560
10. Growth Performance and Heritability Estimation
of Acacia crassicarpa in a Progeny Trial in
eastern Thailand, 2559
11. Planting of Five Tree Species for Rehabilitation
in Wang Nam Khieo Training Camp, Nakhon
Rachasima Province, Thailand, 2559
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นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
M.Sc. (Environmental Science)
University of Aberdeen, England
(United Kingdom), 2539
Ph.D. (Wildlife Science) University
of Tennessee, United States of
America, 2547

งานวิจัย
1. ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในอุทยานแห่ง
เขาใหญ่, 2560
2. พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนก
แอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร, 2560
3. การวิเคราะห์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าบางชนิดใน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,
2560
4. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นกินรัง Aerodramus
germani OUSTALET ที่วัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร, 2559
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นายวิชาญ เอียดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536
Dr.Agr. (Agricultural Science)
Kyoto University, Japan, 2543
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นายวิพักตร์ จินตนา
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527
Ph.D. (Forest Ecology)
Ehime University, Japan, 2539

ผลงานทางวิชาการ

5. Ecological Covariates at Kill Sites Influence Tiger
(Panthera tigris) Hunting Success in Huai Kha
Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand, 2560
งานวิจัย
1. แหล่งพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนา การของ
พรรณไม้สกุลเงาะในประเทศไทย, 2560
2. ความหลากชนิดพืชและสารเคมีสําคัญของชันเลือดมังกร
เพื่อใช้ประกอบตํารับยาพื้นบ้าน, 2560
3. ไม้พะยูงในวิถีชีวิตคนไทยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป.,
2559
4. Thailand’s catastrophic flood: Bangkok tree
mortality as a function oftaxa, habitat, and tree
size, 2560
5. Genetic diversity of Laccifera lacquer (Gluta
laccifera) clones in northeastern Thailand using
by start codon targeted (SCoT) markers, 2558
งานแต่งเรียบเรียง
1. การสํารวจและประเมินทรัพยากรป่าไม้, 2560
2. การศึกษาทรัพยากรป่าชายเลน บทที่ 13 ในคู่มืการศึกษา
ป่าไม้ไทย (Thai Forestry Handbook), 2558
งานวิจัย
1. ผลผลิตและการจัดการกระวานในระบบวนเกษตรบ้านตา
มูล ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, 2561
2. ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ํามันใน
ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,
2560
3. การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวง
สหกรณ์ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร,
2560
4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการใช้ที่ดินป่าไม้: กรณีศกึ ษาบ้านนาผาแดง
เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว, 2559
5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่หาดเลน
งอกชายฝั่งทะเล ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม, 2559
6. การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าพรุควน
เคร็ง หลังจากเกิดไฟป่าอย่างรุนแรง เมื่อปี พ.ศ. 2555
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม, 2558
7. รูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับ
การบริหารจัดการในพื้นที่กันชนอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌ
กูฎ, 2558
8. Management Practices and Aboveground
Biomass Production Patterns of Rhizophora
apiculata Plantation: Study from a Mangrove Area
in Samut Songkram Province, Thailand, 2561
9. Developing Appropriate Criteria and Indicators to
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นายวิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2535
Dr.rer.nat. (Wood Physics
and Mechanical Technology of
Wood)
University of Hamburg, Germany,
2546
นางสาววีนัส ต่วนเครือ
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
วท.ม. (การจัดการลุม่ น้ําและ
สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

ผลงานทางวิชาการ

Evaluate Sustainable Community Forest
Management in Northeastern Thailand, 2561
10. An interdisciplinary study on existing land use
and natural resource management in Klong
Sathorn village, northeastern Thailand, 2560
11. Contribution of NTFPs to local livelihood: a
case study of Nong Sai Sub-district of Nang Rong
district under Buriram province in Northeast
Thailand, 2560
12. Complehensive dataset of mangrove tree
weights in Southeast Asia, 2560
งานแต่งเรียบเรียง
1. ยูคาลิปตัสต้น K58, 2559
2. ยูคาลิปตัสต้น K62, 2559
งานวิจัย
1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไม้ยูคาลิปตัสสายต้น K72, 2560
2. Physical and Mechanical Properties of
Eucalyptus urophylla clone K58, 2559

งานวิจัย
1. การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ปริมาณน้ําท่า ในลุ่มน้ําแม่แจ่ม, 2561
2. การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ต่อบริการทางอุทกวิทยาและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การวางแผนการใช้ท่ดี ินบนที่สูงบริเวณลุ่มน้ําย่อยนาหลวง
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, 2561
3. การคาดการณ์งบดุลน้ําภายใต้การวางแผนการใช้ที่ดินและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณลุ่มน้ําน่าน
ตอนบน, 2561
4. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ปริมาณน้ําในน้ําตกคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร และ
น้ําตกธารารักษ์ จังหวัดตาก, 2560
5. การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่
แหล่งธรรมชาติประเภทน้ําตก, 2560
6. ผลกระทบของการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบนที่
สูงต่อปริมาณตะกอนแขวนลอยและคุณภาพน้ําบาง
ประการ บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่, 2560
7. ปริมาณและลักษณะการไหลของน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าฟื้นฟู
บนที่สูง ก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะบริเวณสถานี
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นายวีระภาส คุณรัตนสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
Dr.rer.nat. (Forest Biometry)
University of Freiburg, Germany,
2549

60

นายสคาร ทีจันทึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

ผลงานทางวิชาการ

เกษตรหลวงอ่างขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 2560
8. Productivity and Harvesting of Exotic Tree
Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand,
2560
งานวิจัย
1. การใช้ระบบบันทึกภาพไฮเปอร์สเปกตรัลจากภาพ
ดาวเทียม HJ-1A ในการจําแนกชนิดป่า บริเวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี, 2561
2. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2561
3. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย
แบบจําลอง CA-Markov บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, 2561
4. การประยุกต์แบบจําลอง CLUE-S และภาพดาวเทียม
Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา, 2561
5. การศึกษาลายเซ็นช่วงคลื่นของป่าแต่ละชนิดในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จากข้อมูลภาพดาวเทียม HJ-1A ระบบ
บันทึกภาพไฮเปอร์สเปกตรัม, 2561
6. การคาดการณ์การกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของพื้นที่
ปลูกป่าทดแทน โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2
บริเวณเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง, 2561
7. มาตราส่วนที่เหมาะสมในการจําแนกชนิดป่าโดยใช้เทคนิค
การจําแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ บริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่, 2561
8. การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจําแนกชนิดป่าไม้ของ
ประเทศไทย, 2559
9. Job Tracking and Assessment System Design and
Implementation with UI/UX and Agile
Methodology, 2561
งานวิจัย
1. แนวโน้มการทดแทนตามธรรมชาติของสังคมพืชภายหลัง
การรื้อถอนพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราในอุทยานแห่งชาติ
เขาหลัก-ลํารู่ จังหวัดพังงา, 2561
2. การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ในพื้นที่ผ่านการทําเหมืองแร่หินปูนเขาวง
จังหวัดสระบุรี, 2559
3. ปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นของสังคมพืชป่าไม้ที่เกิดจากการ
ฟื้นฟูในรูปแบบที่แตกต่างกัน ณ จังหวัดลําปาง, 2559
4. ชนิดพันธุ์ไม้เด่นที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมือง
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง, 2558
5. การสะสมเมล็ด และอัตราการงอกของเมล็ดกระถินเทพา
ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อําเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, 2558
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วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

62

นายสมพร แม่ลิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
Ph.D. (Agriculture)
Soul National University, Korea,
2555

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
การสํารวจอุต-ุ อุทกวิทยาป่าไม้, 2558
งานวิจัย
1. ดัชนีพลังชะล้างของฝนในสมการสูญเสียดินสากลตาม
ภาคภูมิอากาศของประเทศไทย, 2558
2. การประเมินค่าดัชนีพลังชะล้างพังทลายของฝนใน
ประเทศไทย, 2558
3. Application of SWAT model for assessing effect
on main function of watershed ecosystem in
headwater, Thailand, 2558
งานวิจัย
1. ความแปรผันของการเติบโต รูปทรง และแก่นของพะยูง
อายุ 29 ปี ในแปลงทดสอบแม่ไม้ ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
หมูสี จังหวัดนครราชสีมา, 2560
2. พลวัตในพื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ และฟื้นฟูด้วยไม้ต่างถิ่น
บนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่,
2560
3. การแปรผันของการเติบโต และลักษณะรูปทรงของยูคา
ลิปตัส ยูโรฟิลลา อายุ 3 ปี ในแปลงทดสอบแม่ไม้รุ่นทีส่ อง
ที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560
4. การทดสอบถิ่นกําเนิดของไม้กระถินเทพาอายุ 1 ปี ที่
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, 2560
5. ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตและมวลชีวภาพของประดู่
ป่า อายุ 22 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี, 2559
6. ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตและการทําลายของแมลง
ของพะยูง อายุ 2 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อําเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี, 2559
7. การศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่า
ชาวบ้าน, 2559
8. การคัดเลือกแม่ไม้เทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559
9. การสะสมเมล็ด และอัตราการงอกของเมล็ดกระถินเทพา
ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อําเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, 2558
10. ไม้ใหญ่ในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ, 2558
11. Growth variation and heritability in a secondgeneration Eucalyptus urophylla progeny test
at Lad Krating Plantation, Chachoengsao
province, Thailand, 2560
12. Growth Performance and Heritability Estimation
of Acacia crassicarpa in a Progeny Trial in
eastern Thailand, 2559
13. Planting of Five Tree Species for Rehabilitation
in Wang Nam Khieo Traing Camp, Nakhon
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Ph.D. (Biomaterial Sciences)
The University of Tokyo, Japan,
2545

64

นายสราวุธ สังข์แก้ว
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วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
Ph.D. (Plant Taxonomy and
Systematics)
University of Dublin, Ireland, 2551
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นายสันติ สุขสอาด
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

ผลงานทางวิชาการ

Rachasima Province, Thailand, 2559
งานวิจัย
1. Characterization of Bamboo Nanocellulose
Prepared by TEMPO-mediated Oxidation, 2561
2. Effect of Strength Additive Modified Starches on
Electrokinetic, Retention and Drainage of
Linerboard Pulp Suspension, 2561
3. Effects of shrimp chitosan on the physical
properties of handsheets. 2560.
4. Development of laboratory wet creping method
to evaluate and control pulp quality for
tissue. 2558.
งานวิจัย
1. The hybrid origin of Phai Liang, a bamboo of
recent introduction into horticulture in
Southeast Asia, and a new nothogenus,
×Thyrsocalamus (Bambuseae: Bambusinae),
2561
2. Chimonocalamus auriculatus, one more new
temperate woody bamboo species of the genus
(Poaceae: Bambusoideae: Arundinarieae)
described from Thailand, 2561
3. Survey of flood-tolerant bamboos in 2011
flooding in Thailand., 2561
4. Ridsdaleaalba (Rubiaceae), a new species from
southern Thailand, 2561
5. Chimonocalamus elegans, a new temperate
woody bamboo species
(Poaceae:Bambusoideae) from Doi Phu Kha
National Park, Thailand, 2560
6. Vicariance and oceanic barriers drive
contemporary genetic structure of widespread
mangrove species Sonneratia alba J, 2560
งานแต่งเรียบเรียง
การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ บทที่ 16 ในคู่มือ
การศึกษาป่าไม้ไทย(Thai Forestry Handbook), 2558
งานวิจัย
1. การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ของราษฎร
จากป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตําบลหนองโรง
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร,ี 2560
2. ผลของระดับการรบกวนพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่อองค์
ประกอบชนิดมดในสวนสาธารณะพระนคร
กรุงเทพมหานคร, 2560
3. การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลค่าของป่าจากชุมชนดงมัน
ตําบลค้อเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร, 2559
4. การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในป่าชุมชนบ้าน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
Ph.D. (Biological Science)
Charles Darwin University,
Australia, 2544

ผลงานทางวิชาการ

หนองผักไร อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, 2559
5. การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติแจ้
ซ้อน จังหวัดลําปาง, 2559
6. การผลิตและการตลาดของรังนกแอ่นกินรังในจังหวัด
จันทบุรี, 2559
งานวิจัย
1. มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของพรรรไม้ป่า 4
ชนิด ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, 2561
2. การแปรผันระหว่างสายต้นของการเติบโต และลักษณะ
เชิงหน้าที่บางประการของใบกระถินลูกผสม ณ อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่., 2561
3. การประมาณแก่นและการกักเก็บคาร์บอนของไม้พะยูง ณ
สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา, 2560
4. พลวัตของสังคมป่าเต็งรัง และปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนบริเวณป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ จังหวัด
กาญจนบุรี, 2560
5. การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกสักสาย
ต้นต่างๆ ในประเทศไทย, 2560
6. การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของการปลก
ป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัด
เชียงใหม่, 2560
7. การเติบโตมวลชีวภาพ และปริมาณสารอาหารของสาย
ต้นอะเคเซียลูกผสมในจังหวัดสระแก้ว, 2559
8. การแปรผันของการเติบโต รูปทรงลําต้น และลักษณะเชิง
หน้าที่ของใบของจันทร์ทองเทศจากแหล่งเมล็ดต่างๆ,
2559
9. การกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2559
10. การแปรผันทางลักษณะสัณฐานวิทยาและการเติบโตของ
กล้าไม้ยคู าลิปตัสยูโรฟิลลา ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2559
11. ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้โต
เร็วต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
, 2559
12. ลักษณะสังคมพืช และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
ของป่าเต็งรัง ในป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี,
2559
13. พลวัตและสมดุลคาร์บอนในป่าดิบแล้งสะแกราชและป่า
ผสมผลัดใบแม่กลอง, 2559
14. Among-family variations of solid wood
properties in 4-year-old Eucalyptus
camaldulensis trees selected for pulpwood
production in Thailand, 2560
15. Development of general biomass allometric
equations for Tectona grandis Linn.f. and
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01306201
01306212
01306213
01306311
01306391
01306422
01306496
01306497
01306498
01306499

01306201
01306212
01306213
01306311
01306391
01306413
01306422
01306496
01306497
01306498
01306499

มคอ.2
ลําดับ

67

68

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. plantations in
Thailand, 2559
16. Effective use of high CO2 efflux at the soil
surface in a tropical understory plant, 2558
นางสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
งานแต่งเรียบเรียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เส้นใยไผ่: อนาคตเยื่อเส้นใยยาวของไทย, 2559
วท.บ. (วนศาสตร์)
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
1. ผลของสารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียม และซิงค์ไพ
วท.ม. (วนศาสตร์)
ริไทออน ที่มีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ในกระดาษบรรจุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
ภัณฑ์กล้วยไม้ตัดดอก, 2560
D.Tech.Sc. (Pulp and Paper
2. การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้าโดยการใช้
Technology)
เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ, 2559
3. Characterization of Bamboo Nanocellulose
Asian Institute of Technology,
Prepared by TEMPO-mediated Oxidation, 2561
2545
4. Culm Density and Fiber Morphology of
Dendrocalamus asper and Dendrocalamus
membranaceus, 2560
5. Effect of Glycerol on Physical and Thermal
Properties of Tapioca Starch Films, 2560
นายสุธีร์ ดวงใจ
งานแต่งเรียบเรียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษาสังคมพืชโดยใช้แปลงถาวร; ในคู่มือการศึกษาป่าไม้
วท.บ. (วนศาสตร์)
ไทย, 2558
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
1. ผลของแอมโมเนียมไนเตรทและความชื้นสัมพัทธ์ ต่อ
วท.ม. (วนศาสตร์)
อาการฉ่ําน้ําในการเพาะเลี้ยงยอดยูคาลิปตัสลูกผสม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
(Eucalyptuscamaldulensis Dehnh. X
Dr.rer.nat. (Molecular Systematics
Eucalyptuspellita F. Muell.), 2560
and Evolution of Plants), University 2. ชีววิทยาการผสมเกสรของแคสันติสุข, 2559
3. Integrative analyses of Nervilia (Orchidaceae)
of Vienna, Austria, 2550
section Linervia reveal further undescribed
cryptic diversity in Thailand, 2561
4. Diospyros phengklaii (Ebenaceae), a new species
from south-western Thailand, 2561
5. Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species
from peninsular Thailand., 2561
6. The complete mitochondrial genome of Fea’s
muntjac (Muntiacus feae Thomas and Doria,
1889) with phylogenetic analysis, 2561
7. Genetic diversity and relationships among Lyle's
flying fox colonies in Thailand, 2561
8. First description of the Nanorana (Chaparana)
aenea (Smith, 1922) tadpole from northern
Thailand and additional information on the
Quasipaa (Eripaa) fasciculispina (Inger, 1970)
tadpole buccopharyngeal anatomy, 2561
9. Antibacterial property testing of two species of
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

01305212
01310391
01310451
01310461
01310496
01310497
01310498
01310499

01310391
01310451
01310461
01310496
01310497
01310498
01310499

01302132
01302212
01302313
01302391
01302481
01302483
01302496
01302498
01302499

01302132
01302212
01302313
01302391
01302481
01302483
01302496
01302498
01302499

มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

tropical plant Lasianthus (Rubiaceae), 2560
10. Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new
species from Peninsular Thailand, 2560
69

นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย์*8
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
วท.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

งานวิจัย
1. ศักยภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ําของคณะกรรมการลุม่ น้ํา
โตนเลสาบ, 2561
2. ผลกระทบจากการทําไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลาย
ของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่, 2560
3. ผลของการตัดสางขยายระยะต่อสมรรถนะการซึมน้ําผ่าน
ผิวดินในพื้นที่ป่าฟื้นฟู บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่, 2559
4. การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการอนุรกั ษ์ดินและน้ํา
บนพื้นที่สูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัด
เชียงใหม่, 2559
5. สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของดินและสัตว์หน้าดิน
ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน บริเวณพื้นที่
ลุ่มน้ําย่อยห้วยขมิ้น จังหวัดนครราชสีมา, 2559
6. Productivity and Harvesting of Exotic Tree
Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand,
2560

01301111
01301322
01301323
01301391
01301471
01301481
01301496
01301497
01301498
01301499

01301111
01301112
01301322
01301323
01301391
01301471
01301481
01301496
01301497
01301498
01301499

70

นายสุรินทร์ อ้นพรม
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
Ph.D. (Human Geography) The
University of Sydney, 2556

งานวิจัย
1. การเลือกไม้ยืนต้นที่เหมาะสมในระบบวนเกษตรโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค AHP, 2560
2. ชีวิตบนฐานทรัพยากร: ทรัพยากรป่า การเข้าถึง และการ
ดํารงชีพของชุมชนข้ามถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลง,
2559
3. การรับรู้และยุทธศาสตร์การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของชุมชนบนพื้นที่สูง: กรณีศกึ ษา
หมู่บ้านปางยาง ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน, 2559
4. การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ํา
ราบ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง, 2558
5. Climate change adaptation and local struggle: a
critical review of community-based adaptation
knowledge and practices in Thailand, 2558

01307311
01307312
01307391
01307412
01307431
01307496
01307497
01307498
01307499

01307311
01307312
01307391
01307412
01307431
01307496
01307497
01307498
01307499

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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มคอ.2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

71

นางสาวสุวิมล อุทัยรัศมี
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
ปร.ด. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554

72

นางสาวแสงสรรค์ ภูมิสถาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
Ph.D. (Recreation, Park and
Tourism Sciences)
Texas A&M University, United
States of America, 2553

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
ใบยูคาลิปตัส: สิ่งเหลือทิ้งภายหลังการตัดฟัน..สู่การสกัด
น้ํามันหอมระเหย, 2559
งานวิจัย
1. การเติบโตของกล้าไม้ 15 ชนิดภายใต้สภาพแสงจําลองใน
สวนยางพาราอายุ 1-10 ปี, 2561
2. ฤทธิ์ในการต้านเชื้อราของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจาก
เหง้าว่านน้ําต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
บางชนิดในต้นกล้ายูคาลิปตัส, 2561
3. ปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย
จากใบยูคาลิปตัส 9 สายต้นที่ปลูกในประเทศไทย, 2560
4. ผลของความเข้มแสงต่อการเติบโตและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับการสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้าไม้ป่ายืนต้น, 2560
5. การคัดเลือกแม่ไม้เทพทาโรในจังหวัดพังงา, 2559
6. Germination test on native salt tolerant seeds
(Buchanania siamensis Miq.) collected from
natural saline and non-saline soil, 2559
7. Evaluating inter -row light intensity and root
distribution of a Hevea brasiliensis (Kunth) Mull.
Arg. plantation in Chiang Rai province for
selective planting of inter -row trees, 2559
งานแต่งเรียบเรียง
1. ขุนดง เส้นทางรุกขวิทยาศึกษาพรรณไม้, 2561
2. ไทยสามัคคี กับการก้าวสูค่ วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน,
2560
3. คู่มอื การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ, 2559
4. สถานีฝกึ นิสิตวนศาสตร์วังน้ําเขียวกับชุมชนท้องถิ่น,
2559
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว VS ความยั่งยืนของพื้นที่
คุ้มครอง, ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต,
2559
งานวิจัย
1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อการสือ่ ความหมาย สําหรับเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นทีส่ ถานีวิจัยและฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2561
2. โปรแกรมสือ่ ความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและ
ฝึกนิสติ วนศาสตร์วงั น้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2561
3. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้มา
เยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการท่องเที่ยว
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ําเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัด
นครราชสีมา., 2560
4. ชนิดและจํานวนชิ้นขยะในบริเวณหาดโละดาลัม เกาะพีพี
ดอน, 2558
5. Wildlife-based ecotourism scenario for Huai Kha
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ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง
01302131
01302132
01302313
01302481
01302484
01302497
01302498
01302499

01302131
01302132
01302313
01302481
01302484
01302497
01302498
01302499

01308312
01308391
01308496
01308498
01308499
01349390

01308312
01308391
01308496
01308498
01308499
01349390
01349490
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาะงานสอน
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

Khaeng Buffer Zone Area, Uthai Thani Province,
Thailand., 2561
6. Tourism development in local community: A
case study of the Pha Wang Khiao-Pha Khao
Phu Luang Forest Reserve, Thailand, 2560
7. Development of sustainable tourism model for
the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu
Luang Forest Reserve, Thailand, 2560
8. How to use tourism to support sustainable
forest management: A case study of the Pha
Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest
Reserve, Thailand, 2560
9. An analysis of psychological factors influencing
tourist’s behaviors in ecotourism destination,
2559
10. Moving away from mass tourism to creative
tourism-how to get started, A case study:
Creative tourism development of Trat province,
Thailand, 2559
11. Environmental awareness of visitors to Erawan
National Park, 2558
12. Tourism impact perception of visitors to Thai
Samakkee Subdistrict, NakornRatchasima
Province, 2558
13. Exploring influential determinants of travel app
adoption, 2558
14. Soil Loss from Various Land Use Patterns: A
Case Study of Thai Samakkee Subdistrict, Wang
Nam Kaew District, Nakhorn Ratchasima
Province, 2558
73

นางสาวออ พรานไชย
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
Dr.rer.silv. (Forestry)
Dresden University of Technology,
Germany, 2558

งานวิจัย
1. Density-dependent shift from facilitation to
competition in a dwarf Avicennia germinans
forest, 2561
2. Regeneration and self-thinning processes in a
restored Rhizophora apiculata plantation in
southern Thailand. Agriculture and Natural
Resources, 2560
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01306311
01306412
01306496
01306497
01306498
01306499

01306311
01306412
01306496
01306497
01306498
01306499

มคอ.2
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

ลําดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา เลข
ประจําตัวบัตรประชาชน
นายธีระพงษ์ ชุมแสงสี
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

-

01303221
01303222
01303313
01303321
01303422

01303221
01303222
01303313
01303321
01303422
01303497
01303498
01303499
01349311
01349312
01308421
01308433
01349390
01349490

2

นางเรณุกา กลับสุข
อาจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

-

-

3

นางสารัฐ รัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

-

01308312
01308422
01308431
01308496
01308497
01308498
01308499

4

นางสาวอุษารดี ภู่มาลี
อาจารย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน และ
นันทนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการและ
การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2560

-

01308311
01308421
01308432

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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01308312
01308422
01308431
01308496
01308497
01308498
01308499
01349490
01308311
01308421
01308432

มคอ.2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงของการทํางานป่าไม้ในทุก ๆ ด้าน นิสิตวนศาสตร์ในหลักสูตรนี้
ทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ และใน
พื้นที่จริงตามหน่วยงานป่าไม้สังกัด กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พื้นที่ป่าชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมไม้ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
และบรรจุภัณ ฑ์กระดาษ บริษัทเครื่องจักรกลและเครื่องทดสอบ บริษัทเคมีภัณ ฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามและการฝึกงานของนิสิต มีดังนี้
1) บูรณาการความรู้หลักการทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในการทํางาน
2) เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานจริง
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและพื้นที่
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสหกิจศึกษา
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กําหนดรายวิชา 01349490 (สหกิจศึกษา) ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เพื่อให้นิสิตเลือกลงทะเบียน
รายวิชานี้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) บูรณาการความรู้หลักการทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง
2) เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานจริง
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและพื้นที่
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละกลุ่มวิชาที่นิสิตได้เลือกเป็น
สาขาวิชาเอก เพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีการเขียนรายงานตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานด้านวนศาสตร์
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5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิ จั ย ทางด้ า นวนศาสตร์ ที่ นิ สิ ต สนใจ สามารถอธิ บ ายด้ ว ยหลั ก การและทฤษฎี ท าง
วนศาสตร์ที่นํามาใช้ในการทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิ ต สามารถทํ างานเป็ น ที ม มี ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้ เครื่ อ งมื อ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการทํ า
โครงงานและโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหน่วยกิต
2-3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นิสิตในแต่ละกลุ่มวิชาจะกําหนดหัวข้อโครงงานที่สนใจและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ท่านอื่น ๆ ในภาควิชาที่มีความถนัดในหัวข้อที่นิสิตสนใจ เพื่อดําเนินการในการทําโครงงาน โดยที่ภาควิชา มี
การกําหนดจํานวนนิสิตเฉลี่ยให้อาจารย์ทุกท่านและกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาแนะนําการค้นคว้า รวมถึง
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของนิสติ อย่างใกล้ชิดและเข้มงวด
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ าวหน้ าในการทํ าโครงงาน ที่ บั น ทึ กในแฟ้ มให้ คํ าปรึก ษาโดยอาจารย์ ที่
ปรึกษาโครงงานและประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วนศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
- หลักสูตรมีการเรียนภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่
สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์และในพื้นที่จริงตามหน่วยงานป่าไม้ ฝึกงาน
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบตั ิงานจริง
มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง อดทนและ
- กําหนดให้นิสิตมีกิจกรรมในการแสดงออกในฐานะผู้นํา ฝึกการสั่งงาน
สามัคคี มีทักษะการทํางานเป็นทีม
และการลงมือปฏิบัติในฐานะผู้รับคําสั่งได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนา
มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ ทักษะการทํางานในด้านวนศาสตร์ได้
ต่อสังคม
- ส่งเสริมให้นสิ ิตเป็นผู้มีความกล้าในการวิพากษ์วิจารณ์ มีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบตลอดเวลา มีความตระหนักในการเรียนรูก้ ับสิ่งใหม่ๆ
ตลอดเวลา
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการกําหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผูน้ ําและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความสามารถในการจัดการปัญหา 1) สอดแทรกตัวอย่างปัญหาและ
โดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อนื่
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความ
คํานึงถึงหลักคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
จริยธรรม
เคารพกฎระเบียบ
2) ส่งเสริมให้มีการใช้กฎระเบียบ
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม
ของมหาวิทยาลัย และสังคม
อย่างเคร่งครัด
สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถ
3) ให้มีการแบ่งกลุ่มการทํางานใน
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
รายวิชาต่าง ๆ
ความสําคัญ

กลยุทธ์การประเมินผล
1) นําผลสรุปการประเมินผล
ด้านจริยธรรมในแต่ละ
รายวิชามาพิจารณา
2) ประเมินสถิติการละเมิด
กฎระเบียบต่าง ๆ
3) ประเมินผลสําเร็จของงาน
กลุ่มและความคิดเห็นใน
ระหว่างการทํางานของ
สมาชิกกลุ่ม

2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
1) ถ่ายทอดหลักการและทฤษฏีจาก 1) ประเมินผลจากคะแนนและ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
แหล่งข้อมูลที่ถกู ต้องตามหลัก
ผลการเรียน
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
วิชาการ
2) ประเมินจากผลการแก้ไข
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
2) แนะนําอุปกรณ์ และเครือ่ งมือใน
ปัญหา และความคิดเห็น
ปัญหา
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและ
จากนิสิต
ทันสมัย
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) สามารถนําความรู้จาก
แหล่งข้อมูลทีห่ ลายหลายไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องและ
เหมาะสม
2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุ
มีผลและเป็นระบบ

กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1) สอดแทรกวิธีการสืบค้นข้อมูลที่ 1) ผลสัมฤทธิ์จากการแก้ปัญหาใน
มีความถูกต้องทางวิชาการจาก
งานที่ได้รับมอบหมาย
แหล่งต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา 2) ผลสัมฤทธิ์จากการแก้ปัญหาใน
2) กําหนดให้นสิ ิตสามารถแก้ไข
งานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาอย่างเป็นระบบ
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1) มีภาวะความเป็นผู้นําและ
1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ต้อง
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
ทํางานเป็นทีม
เป็นอย่างดี
ปฏิบัติงาน
2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสติ
2) มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะ
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง เช่น 2) ประเมินจํานวนนิสิตที่สนใจเข้า
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ร่วมโครงการต่าง ๆ
กิจกรรมนิสิตแลกเปลี่ยน
3) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทย
3) ประเมินจากงานที่ได้
3) สอดแทรกการใช้เอกสาร
และภาษาต่างประเทศกับกลุม่
มอบหมาย
ประกอบการเรียนและการทํา
รายงานเป็นภาษาต่างประเทศ
คนหลากหลายได้อย่างมี
ในบางโอกาส
ประสิทธิภาพ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1) สามารถใช้เทคโนโลยี
1) กระตุ้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยี
1) ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย
สารสนเทศในการนําเสนองาน
สารสนเทศในการนําเสนองาน 2) ประเมินความถูกต้องและ
และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
และสื่อสาร
เหมาะสมของสถิติที่ใช้ในการ
กับบุคคลที่แตกต่างกัน
2) สอดแทรกการวิเคราะห์ทาง
แก้ไขปัญหา
2) ใช้องค์ความรู้ทางสถิติ
สถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ในการศึกษา
ต่าง ๆ
ค้นคว้าและแก้ไขปัญหา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

1

2

1

2



























































01301111







01301112







3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2


01301321











01301322











01301323













01301391













01301411













01301441

















































01301451









01301461



01301471















































01301481



01301482
01301483




01301496


















































01301497

























01301498

























01301499













































01302131



01302132
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
01302211
01302212



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2

3

1

2

1

2

1

2































3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2





01302313









01302391































































01302411



01302412



01302413











01302431

























01302432

























01302433





















01302434







01302461



















01302462



















01302463

























01302471

























01302472

























01302481



















01302482

















01302483



















01302484





















01302496















01302497

























01302498

























01302499





























01303221







01303222
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

1

2

1

2

01303311





















01303313



































01303321
01303331







01303361















01303391



















01303421















01303422







01303431

















01303441





01303442













































01303451

























01303453











01303443
01303452

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2


































01303496

























01303497

























01303498

























01303499

























01304221











01304311











01304312











01304321







01304322





01304331





01304332
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1

2

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

01304351



01304352



01304353





01304391





01304411











01304412











01304413


















01304414






01304421















































01304431









01304432









01304441

























01304442

























01304443

























01304461

























01304462

























01304496













01304497

























01304498

























01304499

























01305213

























01305311

















01305312

















01305323





















01305351





















01305352
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

01305353





















01305361





















01305364





















01305391

























01305392

























01305421





















01305423





















01305424





















01305425





















01305441





















01305442





















01305443





















01305446





















01305464





















01305465





















01305473





















01305474





















01305496





















01305497

























01305498

























01305499

























01306201



















01306211



















01306212



















01306213























01306311
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1

2

1

2





01306341



01306342





























01306391







01306411



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
























01306412

























01306413

























01306421

























01306422

















01306431




















01306441













01306442













01306461















01306462















01306496















01306497

















01306498















01306499













01307311











01307312









01307391







01307411





01307412



01307421
01307431































































































































































































01307432
01307433
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
01307496

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1



2

1



2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1



2

3



5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2


01307497

























01307498

























01307499







































































01308311
01308312



01308391



01308421

























01308431











01308432











01308433













01308422



























01308434













01308496



















01308497

























01308498

























01308499

























01310321





















01310331





















01310334





















01310341





















01310342





















01310343





















01310391

























01310392











































01310432
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

01310433





















01310444





















01310451





















01310461





















01310471





















01310472





















01310481





















01310482





















01310483





















01310496





















01310497

























01310498

























01310499

























01314321























01314322















01314391













01314411













01314412













01314422



01314423

















































01314441





















01314451





















01314496











01314497

























01314498

























01314499
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1

2

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

01349311















01349312

















01349321



















01349390

























01349395



















01349396





















































01349490





01401114







01403111







01403112

















01403221





















01403222





















01403455





























01417111














01420115

















01420119

















01422111

















01422311

















01423113





















01424111





















01424112




























01454111

















01459231



















01460231

















01460433















01460442

















161

มคอ.2

รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
01999111

2



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

3

1

2

1









4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2

1

2





3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2


หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ดังนี้
14. การวัดและประเมินผลการศึกษา
14.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะกระท่าได้เป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมี
ความหมาย และแต้มคะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
S
U
P
N

ความหมาย
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (good)
ค่อนข้างดี (fairly good)
พอใช้ (fair)
อ่อน (poor)
อ่อนมาก (very poor)
ตก (fail)
ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
พอใจ (satisfactory)
ไม่พอใจ (unsatisfactory)
ผ่าน (passed)
ยังไม่ทราบระดับคะแนน (grade not reported)

แต้มคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีการวัดผลอย่างอื่น
ของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นทีพ่ อใจของอาจารย์ผู้สอน
ระดับคะแนน S และ U ใช้ส่าหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกติ (Audit)
ระดับคะแนน P ใช้ส่าหรับรายวิชาที่ไม่นําค่าของหน่วยกิตมาค่านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การ
ฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา
14.2 นิสิตต้องดําเนินการขอแก้ไขระดับคะแนน I และ N ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังวันส่ง
คะแนน วันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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รายวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป
หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น
14.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจําเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจ้าสังกัดรายวิชา
นั้น และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ
14.4 การคิดแต้มคะแนนเฉลยี่สะสม
14.4.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ให้คิดจากแต้มคะแนนทุกรายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทนับหน่วยกิต (credit) ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก
14.4.2 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้าย
คณะ ให้คิดแต้มคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่
เทียบให้ หรือไม่ก็ตาม ส่วนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่สามารถนํามาคิดแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม
14.4.3 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่น และนิสิต
ที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะแต้มคะแนนของรายวิชาที่
เรียนใหม่เท่านั้น
14.4.4 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิต
ตามเกณฑ์ในข้อ 26.4.9 และ 26.4.10 นั้น ให้คิดปีละสองครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคต้นและภาค
ปลาย ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน ให้นําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไป เว้นแต่กรณีผู้จบ
การศึกษาในภาคฤดูร้อน
14.5 คณะสามารถระงับการประกาศ หรือการคัดผลการศึกษาให้แก่นสิ ิต หากนิสิตค้างชําระ
หนี้สินในภาควิชา และในคณะนั้นๆ
14.6 มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือเพิกถอนการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรอง
ใดๆ ให้แก่นิสติ หากนิสิตค้างช่าระ หนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรับทราบ
ถึงแม้ได้มีการประกาศผลการศึกษาไปแล้วก็ตาม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า ให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตร
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและนํ า ผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
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กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับชาติ โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ทํ างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
3) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต
7) ผลงานของนิสติ ที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ข)
จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ค) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทํา
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ดังนี้
28.1 นิสิตต้องยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอจบการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเจ้าสังกัด
นิสิตภายใน 30 วัน นับแต่ วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิตคาดว่าจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วน
ตามหลักสูตร
28.2 นิสิตที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต้องศึกษารายวิชาและปฏิบัตตามข้อกําหนดครบถ้วนตามความ
ต้องการแห่งหลักสูตร โดยมี แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และมีระยะเวลาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่ต่ํากว่า 6 ภาค การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่ต่ํากว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่ต่ํากว่า 10 ภาค การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 6 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการ
เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
28.3 นิสิตต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ จึงมีสิทธิ์ขอจบและรับปริญญาได้ กรณีที่สอบตก
(F) ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรี อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
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28.4 นิสิตอาจยื่นคําร้องขอรับอนุปริญญาได้ กรณีเมื่อเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริญญา
ที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร หรือกรณีที่นิสติ เรียนครบตามหลักสตูร ในข้อ 28.2 และปฏิบัติครบตาม
ข้อกําหนดและระเบียบ แต่ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00
28.5 นิสิตต้องชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย ต่อคณะ หรือต่อภาควิชาให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
ก่อน จึงจะได้รบั การเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปรญิญา
28.6 นิสิตทีส่ มควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่
ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต
28.7 สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
28.8 ผู้สําเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได้
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและต้องเข้าร่วมทดสอบความรู้หรือทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
28.9 พิธีประสาทปริญญากําหนดปีละหนึง่ ครั้ง
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
มีการดําเนินงานในหลายส่วน ดังนี้
1) ปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการกําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอนจะต้องผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จากมหาวิทยาลัยฯ นับตั้งแต่วัน
เริ่มปฏิบัติงานและให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มสอนในชั้นเรียนจริงอย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา
2) มีการแจกคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอน เช่น รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัติทางการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณบุคลากร และเอกสารที่จําเป็นแก่อาจารย์ใหม่
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนหลักสูตรทีใ่ ช้สอน
3) ส่งเสริมการวิจยั ในสาขาวิชาที่สอน โดยทุนวิจัยของคณะ ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุน
วิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนวิจัยภายนอกสนับสนุนการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและการประชุมวิชาการในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระเบียบ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นการเฉพาะ
4) ในระดับภาควิชา มีการกําหนดภาระงานทีช่ ัดเจนในด้านการสอนและการวิจัย โดยกําหนดอาจารย์พี่
เลี้ยงให้คําแนะนํา และติดตามการทํางาน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวัดผล
และการประเมินผล โดยส่งเสริมให้อบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การ
เรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ และการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการไปฝึกอบรมดูงานด้าน
การเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และให้มีการประเมินผลที่ถูกต้องและทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมให้มีการทําวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจยั ประยุกต์ กระตุ้นให้มีการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริมการไปร่วมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ออกประกาศเป็นของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ
1.2 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลโดยคัดเลือกจากตัวแทน
ของสาขาหรือภาควิชา และมีคณะกรรมการการศึกษาของคณะวนศาสตร์เป็นผู้กํากับดูแล
1.3 หลักสูตรมีการประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ไม่น้อย
กว่า 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนโดยอาศัยการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษา และการประชุมอาจารย์คณะวนศาสตร์ เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.5 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตร
และนําผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต มาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน
1.6 หลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้โดยคณะกรรมการทวนสอบ ซึ่งคณะกรรมการทวน
สอบดําเนินการแต่งตั้งโดยคณะวนศาสตร์เพื่อเข้าไปทําหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา
1.7 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตรหลักจากสําเร็จการศึกษาของนิสิต โดยประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
1.8 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
การแต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการประเมินหลักสูตรโดยการสํารวจความ
คิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ นิสิตปัจจุบัน ผู้สําเร็จการศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิต
2. บัณฑิต
2.1 หลักสูตรมีการผลิตบัณ ฑิตและมีการควบคุมคุณ ภาพบัณ ฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) มีคุณธรรม จริยธรรม (2) มีความรู้ (3) มีทักษะทางปัญญา (4) มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทําการประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
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2.2 หลักสูตรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิต
กระบวนการรับนิสิตประกอบไปด้วยระบบการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร จํานวน 4 ช่องทาง
ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตา มก.) เป็นโครงการส่งเสริม
โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นระบบที่ดําเนินการโดยฝ่ายรับเข้าศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ป ระกอบด้ วยโครงการต่ างๆ ดังนี้ โครงการรับ นั ก เรีย นดี เด่ น จาก
โรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตานักเรียนสาธิตเกษตร)โครงการรับผู้มีความสามารถ
ทางการกี ฬ าดี เ ด่ น โครงการรั บ ผู้ มี ค วามสามารถด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมโครงการเรี ย นล่ ว งหน้ า ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับนักเรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด และโครงการความร่วมมือตามข้อตกลง
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ฯกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆเช่ น โครงการนั ก เรี ย นในพระราชานุ เคราะห์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯคณะกรรมการรับเข้าจะทําการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หลังจาก
นั้นฝ่ายรับเข้าจะดําเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณามายังคณะวนศาสตร์เพื่อดําเนินการสอบ
สัมภาษณ์
2) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) (TCAS 2) เป็นโครงการส่งเสริม
โอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) รับสมัครนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้ทําบันทึกข้อตกลง
(MOU) กับคณะวนศาสตร์ เป็นระบบที่ดําเนินการโดยคณะวนศาสตร์ รายละเอียดตามเวปไซด์โควตาพิเศษ
คณะวนศาสตร์ http://www.quota.forest.ku.ac.th/official/index.php โดยที่ ค ณะวนศาสตร์ ทํ า การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) เข้ามาดําเนินการโดยจะประกอบ
ไปด้วยตัวแทนจากหลักสูตร คณะกรรมการศึกษา และผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ โควตาพิเศษคณะวนศาสตร์
ดําเนินการสอบคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปีที่ 6 ทั่วประเทศในแผนการเรียน วิทย์-คณิต การสอบคัดเลือกโดย
ใช้คะแนนการสอบห้าวิชาสามัญได้แก่คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ นิสิตที่ผ่านการคัดชื่อ
รอบแรกแล้วจะมีการสอบสมรรถภาพของผู้สมัครโดยการวิ่ง 2.4 กิโลเมตรภายในเวลา 20 นาที การคัดเลือก
นักเรียนจะใช้คะแนนรวมทั้งการสอบวิชาการและการสอบสมรรถภาพ
3) โครงการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3) เป็นการดําเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) รับสมัครผ่าน website ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า
16 คะแนน คะแนนที่ ใช้ ใ นการสอบคั ด เลื อ ก ใช้ ผ ลคะแนนของวิ ช าสามั ญ 5 วิ ช า ได้ แ ก่ อั ง กฤษ(29)
คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) ทปอ.จะทําการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
โดยจะดําเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณามายังคณะวนศาสตร์เพื่อดําเนินการสอบสัมภาษณ์
และทดสอบสมรรถภาพของผู้สมัครโดยการวิ่ง 2.4 กิโลเมตรภายในเวลา 20 นาที การคัดเลือกนักเรียนจะใช้
คะแนนรวมทั้งการสอบวิชาการและการสอบสมรรถภาพ
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4) การสอบคัดเลือกในระบบกลาง (TCAS 4) เป็นระบบ Central Admission เป็นระบบส่วนกลางที่
สมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.) ใช้ เป็ น ระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ผู้ ที่ ต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ค รผ่ า นเวปไซด์ http://www.aupt.or.th/admissions.php เมื่ อ
ผู้สมัครผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในระบบ ระบบ สอท. จะดําเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณามายังมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะวนศาสตร์ดําเนินการสอบสัมภาษณ์
กระบวนการและลําดับขั้นตอนกลไกลการดําเนินการรับนิสิต
1) คณะกรรมการประจําคณะวนศาสตร์กําหนดแผนการรับนิสิต สอบคล้องกับตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานอาจารย์ (FTES) และตัวชี้วัดการบริหารด้านต่างๆของคณะ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เสนอมาจาก
หลักสูตร (สอดคล้องกับ มคอ.2) ผ่านการพิจารณาของภาควิชา และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะวน
ศาสตร์ทําการพิจารณาและนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ โดย
จํานวนการรับนิสิตจะสอดคล้องกับแผนการการรับนิสิตและบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทําการ
อนุมัติและแจ้งให้คณะวนศาสตร์ดําเนินการรับนิสิตตามแผนที่เสนอ
3) คณะวนศาสตร์ดําเนินการแจ้งยังหลักสูตรและภาควิชาให้ดําเนินการรับนิสิตตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
โดยมีลําดับขั้นตอนการรับนิสิตตามช่องทางต่างๆ ตามลําดับดังนี้ โคตาพิเศษคณะวนศาสตร์ โควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับตรงร่วมกัน และCentral Admission
4) คณะวนศาสตร์ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตา
พิเศษ) โดยทําหน้าที่ ดําเนินการสอบ และตัดสินคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ
5) ดําเนินการเปิดรับสมัครโคตาพิเศษคณะวนศาสตร์ (TCAS 2) ผ่านระบบออนไลน์
6) ผู้สมัครส่งคะแนน 5 วิชาสามมัญได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ตามที่
กําหนด จากนั้นคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคะแนนและคัดเลือกผู้สมัตรตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ประการ
รายชื่อผู้มีสิทธิผ่านเข้าทดสอบสมรรถนะ 7) คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ดําเนินการสอบสมรรถนะ พิจารณา
คะแนนนิสิตและประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ในรอบ TCAS 2
8) ทปอ. ดําเนินการเปิดรับสมัครโครงการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3) ทปอ. ดําเนินการพิจารณาตาม
ระเบียบขั้นตอนและส่งรายชื่อให้คณะวนศาสตร์ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถนะ
9) ฝ่ายการศึกษาคณะวนศาสตร์และหลักสูตรดําเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะของ
ผู้สมัครและแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้มหาวิทยาลัยทําการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ในรอบ TCAS 3
10) หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจากโคตาคณะวนศาสตร์ (TCAS 2) และรับตรงร่วมกัน
(TCAS 3) แล้วจะเริ่มการรับสมัครในรอบ Central Admission (TCAS 4) ซึ่งดําเนินการรับสมัครผ่านระบบ
กลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
11) หลั ก สู ต รและฝ่ า ยการศึ ก ษา คณะวนศาสตร์ จ ะทํ า การปรั บ จํ า นวนนิ สิ ต ในระบบ Central
Admission เพื่อให้ได้จํานวนสอดคล้องกับแผนการรับของคณะวนศาสตร์ และแจ้งยืนยันจํานวนเรียกนิสิตเข้า
สัมภาษณ์
12) Central Admission ส่งรายผู้สมัครให้คณะวนศาสตร์ทําการสอบสัมภาษณ์ฝ่ายการศึกษา คณะ
วนศาสตร์และหลักสูตร ดําเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะของผู้สมัครและแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการ
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สัมภาษณ์ให้ Central Admission ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์
(TCAS 4)
13) หลักสูตร คณะกรรมการการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะวนศาสตร์ ประเมินผลการรับ
นิสิต พิจารณาปรับปรุงกระบวนการในการรับเพื่อใช้ในปีถัดไป
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะวนศาสตร์มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนิสิต ดังนี้
1) โครงการก้ า วแรกสู่ ศ าสตร์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น ดํ า เนิ น การโดยมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยลัย และการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย
2) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ดําเนินการโดยคณะกรรมการปฐมนิเทศคณะวนศาสตร์ มีรองคณบดีฝ่าย
การศึกษาเป็นประธาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการกิจการนิสิต และอาจารย์ในคณะวน
ศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วม การปฐมนิเทศนิสิตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน การจัดตารางเรียน ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเตรียม
ความพร้อมทางร่างกาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของนิสิตได้มีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและพูดคุย
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความร่วมมือในการดูแลนิสิตตลอดการศึกษาในคณะวนศาสตร์
3) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ดําเนินการโดยฝ่ายการศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสร้างความรู้จักและให้คําปรึกษา
4) การจัดการเรียนล่วงหน้า ดําเนินการโดยคณะกรรมการกิจการนิสิ ตและสโมสรนิสิตคณะวน
ศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้ปรับตัวในการเรียนและสร้างความรู้พื้นฐานในวิชาที่จะเรียนในเทอมต้นเช่น วิชาเคมี
ทั่วไป
3.3 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะวนศาสตร์ปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด มีการสร้างกระบวนการใน
การดูแลนิสิต มีการใช้ระบบสนับสนุนการทํางานของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลเพื่อการ
รู้จักนิ สิต สามารถให้คํ าแนะนําการลงทะเบี ยนเรียนโดยคํานึงถึงความสนใจและศักยภาพของนิสิต มี การ
กําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชารวมถึงการให้ความช่วยเหลือนิสิตในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลไกการทํางานดังต่อไปนี้
1) มีการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวนิสิตปริญญาตรี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ฉบับที่มี
ผลในปัจจุบัน หมวด 7 ว่าด้วยสิทธิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณ หน้าที่ข้อปฏิบัติ เทคนิคในการให้คําปรึกษา เป็นต้น
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทําระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2) คณะวนศาสตร์มีการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกคนทุกชั้นปี เพื่อให้คําแนะนําในการ
เรียน การลงทะเบียนเรียน ตลอดจนควบคุม และติดตามผลการศึกษาของนิสิต นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ
สัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลไกการให้การปรึกษานิสิต
ขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของคณะ
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3) มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให้นิสิตที่มีคะแนน GPA ต่ํากว่า 2.00 ต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
การลงทะเบี ยน และมี การรายงานผลการลงทะเบี ย นให้ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาทาง mail และ online เพื่ อ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เห็นชอบการลงทะเบียนของนิสิต คณะวนศาสตร์จะกําชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต
ปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด
คณะฯ จะติดตามเรื่องการดูแลให้การคําปรึกษาในคณะกรรมการศึกษาและกรรมการประจําคณะ
เพื่อรับทราบปัญหาและความสัมฤทธิ์ผลเพื่อปรับปรุงการทํางานต่อไป ซึ่งที่ผ่านมามีการทดลองใช้มาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อผลักดัน เช่น การทํ าแฟ้มประจําตัวนิสิต การกําหนดสัปดาห์การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ประชุมนิสิตชั้นปี
3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ ได้โดยให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต และภาควิชาที่
สังกัดเสนอต่อคณบดี
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ระเบียบข้อบังคับและประกาศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะวนศาสตร์ ประกอบไปด้วยหัวหน้าภาควิชาเป็นคณะกรรมการ
ทําการวิเคราะห์อัตรากําลังในกลุ่มวิชาการในแต่ละปี และดําเนินการสํารวจความจําเป็นและความต้องการใน
แต่ละสาขา ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2) ภาควิชานําเสนออัตรากําลังที่จําเป็นและความต้องการตามสาขาที่ภาควิชารับผิดชอบ โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะวนศาสตร์ เพื่อวางแผนและ
จัดลําดับการรับอาจารย์ใหม่ในแต่ละสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยที่ให้อนุมัติบรรจุ
อาจารย์ใหม่
3) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะวนศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวน
ศาสตร์ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติแผนอัตรากําลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4) มหาวิทยาลัยแจ้งจํานวนอนุมัติอัตรากําลังการบรรจุอาจารย์ใหม่ให้แต่ละคณะ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ในแต่ละปี
5) คณะกรรมการพั ฒ นาบุคลากรดําเนินการเสนอขออนุ มัติการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อทําการอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบไปด้วยคณบดีเป็นประธาน ตัวแทน
จากคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าภาควิชาหรือสาขาวิชา และ
ผู้แทนของหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ
6) คณะวนศาสตร์ทําการประกาศการรับสมัครไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ
7) คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการสอบคัดเลือกโดยเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบทางจิตวิทยา การทดสอบความรู้ การทดสอบสาธิตการสอน และ
การสอบสัมภาษ์
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8) คณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติและดําเนินการส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการรับเข้าเพื่อทดลองปฏิบัติงาน
9) คณะกรรมการประจําคณะแต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานทําการติดตาม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่ออนุมัติและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานต่อไป
4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
กระบวนการส่งสริมและพัฒนาอาจารย์ ขับเคลื่อนโดยการประสานงานร่วมมือระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชา และคณะวนศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้เรื่องระบบการบริหารและจัดการ
การเรียนการสอน มีงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจํามีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น มีงาน
ตีพิมพ์และงานประชุมทางวิชาการอย่างสม่ําเสมอ โดยมีระบบกลไกลขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) คณะวนศาสตร์มีการทําแผนดําเนินงาน และแผนการเงินประจําปี โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมกันกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ทําแผนงบประมาณ
และแผนดําเนินงานประจําปีให้สอดคล้องกับการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
2) หลักสูตรกําหนดวาระการประชุมหลักสูตร โดยใช้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาเป็นวาระการ
บริหารหลักสูตร ในทุกๆ เดือนโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ในทุกสาขา โดยมีการกําหนดวาระการประชุมต่างๆ
ตามหัวข้อการบริหารอาจารย์
3) หลักสูตร ภาควิชา และคณะ มีการเตรียมแผนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร ในแต่ละปี เช่น การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร
การสงเสริงให้เข้าร่วมฝึกอบรมทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนงานสอนและงานวิจัยของอาจารย์แต่ละ
ท่าน การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยผ่านการใช้งบประมาณดําเนินงานของภาควิชาต่างๆ และคณะวน
ศาสตร์ ในกรณี ท่ีมีการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่เข้ามาบริหารหลักสูตร ทางคณะวนศาสตร์จะ
ดําเนินการให้อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมในเรื่องการบริหารหลักสูตรซึ่งดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
4) หลักสูตร ภาควิชา และคณะวนศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยใช้ระบบ
ออนไลน์ และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงระบบการทํางานในปีถัดไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
ปัจจุบันการบริหารจัดการเชิงบูรณาการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก กอปรกับประเทศไทยได้กําหนดวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นทั้งด้าน
ความมั่ น คง ความมั่ ง คั่ ง และความยั่ ง ยื น ของประเทศ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ที่ถูกบุกรุกทําลายเพื่อให้ป่าไม้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศด้ วยการปลูก สร้า งสวนป่ าเศรษฐกิ จ เพื่ อ นํ าไม้ ม าใช้ ป ระโยชน์ ในครั วเรือ นและภาคอุ ตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยมีการเรียนการสอนและการวิจัยครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพื้นฟูป่าไม้ การสร้างป่าเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบเพื่อให้การดําเนินการใช้ประโชยน์จากป่าไม้มีความยั่งยืน
โดยหลักสูตรมุ่งหวังผลิตบั ณ ฑิ ตที่มีค วามรู้ความสามารถ กอปรด้วยประสบการณ์ และทักษะแห่ ง
อนาคตในศตวรรษที่ 21 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบัณฑิตที่
ผลิตจากหลักสูตรสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ เข้ า ใจในสถานการณ์ ข องโลกและสั ง คมที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ประเทศชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
5.2 การพิจารณากําหนดผูส้ อน
หลักการพิจารณากําหนดตัวผู้สอน คือ
1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชา และสาขา ทําการกําหนดผู้สอนในวิชาใน
หลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์และประสบการ์ทํางาน
2) ภาควิชามีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ และกําหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์พิเศษนั้น เช่น วิชาเทคนิควิจัย วิชากฎหมาย
และการบริหารทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น
3) หลักสูตรและภาควิชามีการกําหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนสอนกระจายในรายวิชาต่างๆ หรือร่วม
สอนกันมากกว่า 1 คน ในวิชาหนึ่ง ๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิชาที่มีลักษณะของเชิงบูรณาการศาสตร์ และวิชาฝึกงาน
5.3 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3 และมคอ.4
ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินการตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการทํางาน ดังนี้
1) ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัยที่มีการกํากับติดตามให้หลักสูตร ดําเนินการจัดทํา มคอ. 3 และ
มคอ. 4 โดยผ่านระบบ มคอ. Online /KU-ISEA ของมหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับ
คณะและภาควิชาเพื่อการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําเพื่อให้ผู้สอนดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ
เปิดภาคการศึกษา
2) กลไกการกํากับติดตาม และประเมินผล มีดังนี้
- คณะฯ มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา โดย
มีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นตัวแทนจากภาควิชา ทําหน้าที่ประสานงาน
อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และ
วิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของนิสิต
- อาจารย์ผู้สอนเองสามารถนําเสนอกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุง
รายวิชาหรือไม่อย่างไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 อย่างไรในการสอนครั้งต่อไป
- ผลการประเมินทวนสอบถูกนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
การส่งผลไปยังภาควิชาเพื่อให้ผลคืนกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในสังกัดที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ
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- ผลการกํ ากั บ การทํ า มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ประธานอาจารย์ ผู้รับ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรจะ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อรับทราบและพิจารณา
หากมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็จะมีการนําเสนอแนวทางเพื่อดําเนินการปรับปรุงในรอบต่อไป (ทํา
เป็นระยะๆ ด้วยคณะกรรมการทั้งสองชุดมีการประชุมทุกเดือน และประธานฯ เป็นกรรมการผู้เข้าประชุมทั้ง
สององค์คณะดังกล่าว
5.4 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาจากแผนการสอน (มคอ. 3) ว่าสอดคล้องกับ มคอ. 2 หรือไม่
และนํามาซึ่งการการดําเนินการให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่
1) การกํ า กั บ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนดํ า เนิ น การจั ด ทํ า มคอ. 3 หรื อ 4 โดยรายวิ ช าเดี ย วกั น
กําหนดให้จัดทํา มคอ 3 เพียง 1 ชุด
2) มีการประสานคณะฯ เพื่อให้กําหนดบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการจัดเตรียมวัสดุ สื่อการ
สอน กํ า หนด การกํ าหนดตารางการใช้ ห้ องเรี ย น (ผู้ ส อน/ห้ อ งสอน/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร/เวลาสอน/อุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์) รวมทั้งการจัดกิจกรรม และการศึกษานอกสถานที่ ก่อนที่จะมีกิจกรรมการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา
3) คณะวนศาสตร์ดําเนินการแต่งตั้งคระกรรมการทวนสอบ เพื่อกําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ
ให้ได้ร้อยละ 25 ของจํานวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา และดําเนินการทวนสอบตั้งแต่ภาคต้นจนไปสิ้นสุดที่
ภาคปลายของปีการศึกษา
4) กํากับให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงในชั้นเรียน โดยการแจ้งเตือนไปทางภาควิชาต้นสังกัดผ่านกรรมการประจําคณะ
5) กํากับให้อาจารย์ผู้สอน รายงานผลการสอน (มคอ. 5/ 6) โดยผ่านระบบ มคอ. Online
/KU-ISEA ของมหาวิทยาลัย และผ่านกลไกคณะกรรมการการศึกษาฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และการ
แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุชื่อวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบในกรณีที่ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
กรอบเวลาที่เหมาะสม
6) คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาผลการทวน
สอบตามเครื่องมือที่ใช้ (เช่น แบบประเมิน) แล้วรายงานผลไปยังภาควิชาที่เป็นเจ้าของวิชาที่มีการทวนสอบ
7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) โดยผ่าน
ระบบ มคอ. Online /KU-ISEA ของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
นอกจากนี้หลักสูตร ภายใต้การกํากับของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุน ให้มี
การพัฒนาสมรรถนะของผู้สอน ทั้งด้านการเรียน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เทคนิคการสอน การใช้
สื่อการสอน active learning การวัดและประเมินผล การออกข้อสอบ การบริหารหลักสูตร ที่มีการจัดเป็น
โครงการในระดับต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา
5.5 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัตใิ นระดับปริญญาตรี
มีหลายรูปแบบ ได้แก่
1) การกําหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องทําโครงงานในรายวิชา 01xxx499 (xxx คือรหัส
สาขาวิชา) ที่มีการเตรียมการดังนี้
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1.1) คณะได้จั ดกิจ กรรมเตรียมความพร้อมวิชาโครงงานให้แ ก่นิสิต ชั้น ปีที่ 2-4 ในการ
เตรียมความพร้อม แนะนําการทําโครงงานตามความถนัดของนิสิต
1.2) มีตัวอย่างการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปริญ ญาตรีและปริญ ญาโท จัดแสดงใน
ภาควิชาตลอดปีการศึกษา (ทั้งเอกสารและโปสเตอร์) เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาแนวทางการทําวิจัย และความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ในภาควิชา
1.3) นิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา หรือให้ภาควิชากําหนด เพื่อกําหนดหัวข้อโครงงานที่ตรง
กับความสนใจของนิสิตและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และจัดทําโครงร่างงานวิจัยในปีที่ 3-4
1.4) นิสิตเริ่มทําโครงงานในปีที่ 3-4 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ให้คําแนะนําในการทํา
วิจัย และติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
1.5) ให้มีการนําเสนอโครงงานในวิชาสัมมนา
2) เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์และสามารถนําวิชาที่เรียนไปปฏิบัติได้จริง จึงจัดให้นิสิตต้อง
เรียนวิชาภาคสนาม และการฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกําหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องในทุกสาขาวิชาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และนําไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
3) นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร คณะได้จัดให้นิสิตที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ไปฝึกงานกับสถานประกอบการที่นิสิตสนใจ โดยนิสิตลงทะเบียนเรียนใน วิชา 01349390 การ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หรือ 01349490 สหกิจศึกษา โดยหลังจากสหกิจศึกษาสิ้นสุดลง นิสิตจะต้อง
กลั บ มาทํ าโครงการที่ ชื่อ ว่าโครงการศึก ษารายบุ ค คล โดยเลื อกทํ าตามหั วข้ อที่ ส นใจ ภายใต้ การดู แลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนิสิตจะต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนด
4) มีการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับนิสิตในหลักสูตรที่
ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชาได้มีโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานวิจัย หรือฝึกปฏิบัติงานร่วมกับนิสิตนักศึกษาของ
ประเทศนั้นๆ โดยนิสิตสามารถได้หน่วยกิตในวิชา 01349395 การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือวิชา
01349396 องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5.6 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
คณะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และตัวแทนของสาขาวิชา คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาขั้นตอนการดําเนินงาน มีดังนี้
1) คณะกรรมการทวนสอบ หารื อเพื่ อ กํ าหนดรู ป แบบ เครื่องมื อ และวิธีก าร และสุ่ ม เลื อ ก
รายวิชาจากทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้องในคณะ
2) คณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ดําเนินการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ จากการ
กําหนดไว้ใน ประมวลการสอนเปรียบเทียบกับ มคอ. 3 หมวดที่ 5 (แผนการสอนและการประเมินผล) ข้อ 2.1
ผลการเรียนรู้แ ละวิธีก ารประเมิ น และ ข้อ 2.2 รายละเอีย ดกิจกรรมการประเมิ น และข้ อสอบ และการ
ประเมิน (เกรด) พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcome) ผลการทวน
สอบ มารายงานไว้ใน มคอ. 5 ในรายวิชาต่างๆ
3) คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ผลการประเมินแล้วรายงานผลให้ประธานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ
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4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผล และให้มีการรายงานผลการประเมินไปยังภาควิชา
เจ้าของวิชาเพื่อให้แจ้งผลคืนกลับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทราบและดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน
5.7 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โดยมีดําเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร หลักสูตรและคณะวนศาสตร์มีการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้รับการปฐมนิเทศ การพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่สอน หลักสูตรมีการทํารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5-6 หลังจากเสร็จปีการศึกษามีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 และมีการประเมินพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรได้มีการนํา
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรในปีถัดไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะวนศาสตร์
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรและคณะวนศาสตร์มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ เทคโนโลยี
สนั บ สนุ นการเรียนการสอน อุ ปกรณ์ ห้ อ งปฏิ ปัติก าร และสถานที่ ฝึก ปฏิ บั ติงาน โดยคณะวนศาสตร์แ ละ
หลักสูตรมีระบบสําหรับการเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
6.1.1 งานอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ งานอาคารสถานที่ดูแลและเตรียมความพร้อม
ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องสัมมนา ของคณะวนศาสตร์ การจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนและการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาดําเนินการโดย ฝ่ายอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ สําหรับเครื่องเสียง
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ดําเนินการโดย ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สํานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ การ
จัดตารางการใช้ห้องเรียนดําเนินการโดยฝ่ายการศึกษาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังภาควิชา และ
หลักสูตร เพื่อสํารวจการใช้ห้องเรียนก่อนการเปิดเทอมในทุก ๆ เทอม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดสอนในวิชา
ต่างๆ ของคณะวนศาสตร์
6.1.2 งานห้ องสมุ ด งานห้ อ งสมุ ด ดํ าเนิ น การบริห ารโดยคณะกรรมการบริ ห ารห้ อ งสมุ ด โดย
คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยตัวแทนของภาควิชาและหลักสูตร เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ห้องสมุดทําหน้าที่ในการให้บริการนิสิตในค้นคว้าหาความรู้
และบริการยืมหนังสือ การจัดเตรียมหนังสือและเอกสารทางวิชาการในแต่ละปี เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะส่งแบบ
สํารวจความต้องการหนังสือไปยังอาจารย์ตามหลักสูตรต่างๆเพื่อส่งรายชื่อหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
ให้กับงานห้องสมุดจัดซื้อโดยการพิจารณาของคณะกรรมการห้องสมุด นอกจากงานห้องสมุดคณะวนศาสตร์
แล้ว นิสิตยังสามารถใช้ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าหาความรู้ ยืมหนังสือซึ่งมีระบบออนไลน์
ของห้องสมุดเชื่อมโยงกันทั้งมหาวิทยาลัย
6.1.3 งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์
ดําเนินการภาคใต้การดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์อํานวยคอวานิช ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
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เลขานุการคณะวนศาสตร์ ทําหน้าที่ในการบริการคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิต คณะวนศาสตร์ นอกจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนโดยคณะวนศาสตร์แล้วนิสิตยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิ วเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบริการคอมพิวเตอร์ อีเมล และพื้นที่ในการทําเวปไซด์สําหรับนิสิต และยังมีการบริการดาวน์
โหลดโปรแกรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง
6.1.4 ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือทดสอบ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรดําเนินการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและซ่อมบํารุง โดยภาควิชาและหลักสูตร อาจารย์ในหลักสูตร
ดําเนินการการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดซื้อโดยงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้
ของภาควิชา การจัดซื้อโดยงบประมาณแผ่นดินอาจารย์ผู้สอนเสนอเรื่องเสนอผ่านหลักสูตร ภาควิชา คณะวน
ศาสตร์และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดส่งไปยังสํานักงบประมาณเพื่อของงบการจัดซื้อ การจัดซื้อโดย
งบประมาณรายได้อาจารย์ผู้สอนเสนอเรื่องเสนอผ่านหลักสูตร ภาควิชา และคณบดีคณะวนศาสตร์พิจารณา
จัดซื้อภายใต้กรอบงบประมาณของคณบดีที่สามารถอนุมัติได้ สําหรับการซ่อมบํารุงอยู่ภายใต้การพิจารณาของ
ภาควิชา อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานและเสนอภาควิชาในการซ่อมบํารุง
6.1.5 สถานีฝกึ นิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์มีสถานีฝึกนิสิตต่างๆ ดังนี้ สถานีฝึกนิสิตดอย
ปุย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีฝกึ นิสิตงาว จังหวัดลําปาง สถานีฝึกนิสิตวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สถานีฝึก
นิสิตหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีฝึกนิสิตพังงา และสถานีฝกึ นิสิตสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ดูแลโดยคระวนศาสตร์ซึ่งใช้สนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิต ชั้นปีที่1-3 และ
งานวิจัยของนิสิต
6.2 การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ภาควิชา คณะวนศาสตร์ มีลําดับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
6.2.1 คณะกรรมการประจําคณะวนศาสตร์จะดําเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อร้องเรียน
ต่างในช่วงหลังจากปิดภาคเรียนและหลังจากฝึกงานภาคสนาม จากนิสิต อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน หลักสูตร ภาควิชา คณะกรรมการที่ควบคุมดูแล รองคณบดีที่ดูแลส่วนงานต่างๆ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต และคณะกรรมการการศึกษาคณะวนศาสตร์
6.2.2 คณะกรรมการประจําคณะจะดําเนินการประชุมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหา กําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาใหม่ โดย
ประธานหลั กสู ต ร หั วหน้ าภาควิ ชา เลขานุ ก ารประจําคณะ รองคณบดี และผู้ รับ ผิ ด ชอบในส่ วนต่ างเป็ น
ผู้ดําเนินการ
6.2.3 ในระหว่างการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอน ภาควิชา และรองคณบดีในส่วนต่างๆจะเป็นผู้
กํากับดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต
6.2.4 หลักสูตร และคณะกรรมการศึกษาคณะวนศาสตร์ จะดําเนินการติดตาม และรับข้อมูล
ปัญหาต่างๆ เพื่อนําเสนอคณะวนศาสตร์เพื่อแก้ไขในความดูแลรับผิดชอบภาพรวมของคณะวนศาสตร์
6.2.5 การกํากับดูแล ซ่อมบํารุง และจัดซื้อในส่วนของภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จะนําเสนอ
ผ่าน หัวหน้าภาควิชา เพื่อเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบรายได้ของภาควิชาซึ่งสามารถ
ดําเนินการได้เลยในกรอบงบประมาณที่คณบดีสามารถอนุมัติ
6.2.6 การจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ ในส่วน
งบประมาณแผ่นดิน จะดําเนินการสํารวจความต้องการและทําแผนงบประมาณในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม
ของทุกปี โดยอาจารย์และหลักสูตร นําเสนองบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือซ่อมบํารุงไปยังภาควิชาเพื่อรวบรวม
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และนําเสนอคณะวนศาสตร์ สําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนกลางของคณะ เลขานุการคณะ รองคณบดี
ผู้อํานวยการส่วนต่างๆจะนําเสนองบประมาณไปยังคณะวนศาสตร์ งบประมาณของคณะที่รวบรวมได้ทั้งหมด
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาความจําเป็น จัดลําดับและเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
6.2.7 ติดตามและการประเมินผล หลักสูตรใช้ระบบออนไลน์ในการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อวิชาเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดําเนินการเปิดระบบให้
นิ สิต เข้าประเมิน หลังจากสิ้นสุ ดภาคการศึ กษา หลัก สูต รนําข้อมูลที่ ได้ มาวิเคราะห์ และพั ฒ นาปรับ ปรุงสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากระบบกลางของมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการประเมินความพึ่งพอใจของนิสิต
เพิ่มเติมในส่วนที่ระบบกลางของมหาวิทยาลัยและเพิ่มช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ดังนี้
(1) ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระบบประเมิน online)
(2) ผ่านการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละวิชา (ระบบประเมิน online)
(3) ผ่านหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ หลักจากนิสิตเข้าไปใช้บริการจะดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ
(4) ผ่านการแบบสอบถามของหลักสูตรและภาควิชาโดยตรง
6.2.8 หลักสูตรและคณะวนศาสตร์ มีการติดตามและการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ของระบบกลางของมหาวิทยาลัยและระบบของคณะวนศาสตร์
6.2.9 ทางหลักสูตรจะนําผลการประเมินและข้อร้องเรียน ทั้งนิสิตและอาจารย์ มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษาถัดไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
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มคอ.2
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว ซึ่งได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะให้ดําเนินการ
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหน้าที่
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กับนิสิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้น
สังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา โดยเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
2) มี peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชา และประกาศให้
อาจารย์ทุกคนทราบ
3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์ เพื่อถ่ายทอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน
4) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ แต่ละรายวิชา โดยนิสิต และนําผลการประเมินมาปรับกล
ยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
5) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน และนําผลการประเมินมาปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสมกับนิสิต
6) การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่ใช้
7) การให้นิสิตให้ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดของสาขาวิชา
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1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาโดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่กําหนด
2) อาจารย์นําผลการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
3) อาจารย์ประเมินการสอนของตน
4) อาจารย์ประเมินการเรียนรู้ของนิสิต
5) ใช้ ข้ อ สอบกลางของเครื อ ข่ า ยสถาบั น หรื อ ของสมาคมวิ ช าชี พ ทดสอบการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต
เทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชา และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
2) วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
3) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนนิสิต
ปัจจุบัน นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และคณาจารย์ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิผลของ
บัณฑิตและมีการประชุมผู้แทนนิสิตกับผู้แทนอาจารย์ จากแต่ละรายวิชา
4) การประเมิ น ข้ อ สอบ การเที ย บเคี ย งข้ อ สอบกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น การสอบด้ ว ยข้ อ สอบกลางของ
สาขาวิชา
5) การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวนศาสตร์ (หากมีการกําหนด) ตามดัชนีบ่งชี้ใน มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
หรือผู้ประเมินระดับวิชาตามคณบดีแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) อาจารย์ ประจําวิช าทบทวนผลการประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของการสอนในแต่ล ะวิชาที่ รับ ผิ ดชอบใน
ระหว่างการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในแต่ละรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรติ ดตามผลการดําเนิ น งานในแต่ ละภาคการศึ กษา และเมื่ อ สิ้ น สุด ปี
การศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเสนอรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนําเสนอที่ประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา รวบรวมข้อมูลประสิทธิผล
ของการสอน รายงานผลประเมินการสอน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทํารายงานผลเสนอคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะวนศาสตร์
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