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 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแกไขหลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมปาไม  ฉบับ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 
เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2555  และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 23 เดือน  
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรงุแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุม ครั้งท่ี ........... เมื่อ
วันที่ .................. เดือน ......................... พ.ศ. ...................  

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้  เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศกึษา 2559 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 เปนตนไป 
4. เหตุผลในการปรับปรงุแกไข 

4.1  เพื่อใหสอดรบักับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
4.2  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

สิ่งแวดลอมของประเทศ เพ่ือใหสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.3  เพื่อใหสอดคลองกับผลการวิจัยสถาบันในการดาํเนินการปรับปรงุหลักสูตรโดยเพิ่มเติม
รายวชิาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและการทํางานของหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 ปรับโครงสรางหลักสูตรจากเดิม ไมนอยกวา 38 หนวยกิต ใหเหลือ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
5.2 ปดรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา ดังตอไปนี้ 
 01303524 วิธีการเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(3-0-6) 
 01303525 วิวัฒนาการแบบจาํลองเชิงพื้นที่ 3(3-0-6) 
 01303545 การประยุกตใชกําหนดการเชิงเสนในทางวิศวกรรมปาไม 3(3-0-6) 
5.3 ปรับปรุงรายวิชา จาํนวน 4 รายวชิา ดังตอไปนี้ 
 01303541 ระบบการทําไม 3(3-0-6) 
 01303542 การประเมินผลกระทบการทําไม 3(3-0-6) 
 01303544 การวิเคราะหการทําไมในสวนปา 3(2-3-6) 
 01303591 เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม 2(2-0-4) 
5.4 เปดรายวิชาใหม จํานวน 7 รายวชิา 
 01303524 การโปรแกรมจีไอเอส 3(3-0-6) 
 01303525 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ 3(3-0-6) 
 01303545 การวิจัยดาํเนินงานทางวิศวกรรมปาไม 3(3-0-6) 
 01303548 การยศาสตรปาไมประยุกต 3(3-0-6) 
 01303549 การดําเนินงานปาไมอยางย่ังยนื 3(3-0-6) 
 01303553 การเขียนโปรแกรมประยุกตทางดานปาไม 3(2-3-6) 

 01303561 การออกแบบเครื่องจักรกลปาไม 3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
แผน ก แบบ ก2 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา  38  หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

 
ลดหนวยกิต 

ก. วิชาเอก                            ไมนอยกวา  26 หนวยกิต ก. วิชาเอก                            ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  
 - สัมมนา 2  หนวยกิต  - สมัมนา 2  หนวยกิต  
01303597 สมัมนา 1,1 01303597 สัมมนา 1,1  
 - วิชาเอกบังคับ 9 หนวยกิต  - วิชาเอกบังคับ  8 หนวยกิต  
01303521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง 3(2-3-6)  

01303522 เทคโนโลยีการทําแผนที่ทางปาไม 3(2-3-6) 
ยายไปเปนวิชาเอกเลือก 
ยายมาจากวิชาเอกเลือก 

01303541 ระบบการทําไม 3(3-0-6) 01303541 ระบบการทําไม 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา 
01303591 เทคนคิการวิจัยทาง 01303591 เทคนคิการวิจัยทาง ลดหนวยกิตและปรับปรงุ 
  วิศวกรรมปาไม 3(3-0-6)   วิศวกรรมปาไม 2(2-0-4) รายวิชา 
 - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา       14 หนวยกิต  
ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 
หนวยกิต 

ใหนิสิตเลอืกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 14 
หนวยกิต 

 

 01303521 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันสูง 3(2-3-6) ยายมาจากวิชาเอกบังคับ 
01303522 เทคโนโลยีการทําแผนที่ทางปาไม 3(2-3-6)   
01303523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะห 
  ตัดสินใจดวยเกณฑแบบพห ุ 3(2-3-6) 

01303523 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรในการวิเคราะห 
  ตัดสนิใจดวยเกณฑแบบพห ุ 3(2-3-6) 

 

01303524 วิธีการเชิงตัวเลขและข้ันตอนวิธีในระบบ 
  สารสนเทศภูมศิาสตร 3(3-0-6) 

 ปดรายวิชา 

 01303524 การโปรแกรมจีไอเอส 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
01303525 วิวัฒนาการแบบจําลองเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)  ปดรายวิชา 
 01303525 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
01303531 วิศวกรรมการควบคุมการกรอนของดิน 
  ข้ันสูง 3(3-0-6) 

01303531 วิศวกรรมการควบคุมการกรอนของดิน 
  ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 

01303532 วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพ 
  ความลาดชัน 3(3-0-6) 

01303532 วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพ 
  ความลาดชัน 3(3-0-6) 

 

01303542 การประเมินผลกระทบการทําไม 3(3-0-6) 01303542 การประเมินผลกระทบการทําไม 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา 
01303543 การวางแผนและการควบคุมผลผลิต 
  การทําไม 3(3-0-6) 

01303543 การวางแผนและการควบคุมผลผลิต 
  การทําไม 3(3-0-6) 

 

01303544 การวิเคราะหการทําไมในสวนปา 3(2-3-6) 01303544 การวิเคราะหการทําไมในสวนปา 3(2-3-6) ปรับปรุงรายวิชา 
01303545 การประยุกตใชกําหนดการเชิงเสนในทาง 
  วิศวกรรมปาไม 3(3-0-6) 

 ปดรายวิชา 

 01303545 การวิจัยดําเนินงานทางวิศวกรรมปาไม  3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
01303546 โลจิสติกสทางการปาไม 3(3-0-6) 01303546 โลจิสติกสทางการปาไม   3(3-0-6)  
01303547 ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม 3(3-0-6) 01303547 ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม  3(3-0-6)  
 01303548 การยศาสตรปาไมประยุกต     3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
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หลกัสูตรเดิม  พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
 01303549 การดําเนินงานปาไมอยางย่ังยืน   3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
01303551 การจัดการฐานขอมูลในทางปาไม  3(2-3-6) 01303551 การจัดการฐานขอมูลในทางปาไม   3(2-3-6)  
01303552 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางการปาไม 3(3-0-6) 01303552 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางการปาไม 3(3-0-6)  
 01303553 การเขียนโปรแกรมประยุกตทางปาไม   3(2-3-6) เปดรายวิชาใหม 
 01303561 การออกแบบเครื่องจักรกลปาไม   3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
01303596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม   1-3 01303596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม   1-3  
01303598 ปญหาพิเศษ   1-3 01303598 ปญหาพิเศษ   1-3  
และ/หรือ เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของ นอกสาขาวิชาที่นิสติ
สงักัดของมหาวิทยาลัยที่มีเลขรหัสสามตัวทายรหัส 500 ขึ้นไป 
ไมเกิน 6 หนวยกิต 

และ/หรือ เลือกเรียนรายวิชาที่เก่ียวของ นอกสาขาวิชาที่นิสิต
สังกัดของมหาวิทยาลัยที่มีเลขรหัสสามตัวทายรหัส 500 ขึ้นไป 
ไมเกิน 6 หนวยกิต 

 

ข. วิทยานิพนธ                       ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ข. วิทยานิพนธ                       ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

01303599 วิทยานิพนธ   1-12 01303599 วิทยานิพนธ   1-12  

 

6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแกไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1)  วิชาเอก ไมนอยกวา    12 หนวยกิต ไมนอยกวา     26 หนวยกิต ไมนอยกวา     24 หนวยกิต 
- สัมมนา 
- วิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกเลือก 

 2 หนวยกิต  
 9 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     15 หนวยกิต 

2 หนวยกิต  
8 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     14 หนวยกิต 
2) วิทยานิพนธ ไมนอยกวา    12 หนวยกิต ไมนอยกวา     12 หนวยกิต ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา    36 หนวยกิต ไมนอยกวา     38 หนวยกิต ไมนอยกวา     36 หนวยกิต 
 
7. หลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมปาไม 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร   : 25490021107329 
  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Forest Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมปาไม) 
    ชื่อยอ : วท.ม. (วิศวกรรมปาไม) 
    ชื่อเต็ม : Master of Science (Forest Engineering) 
    ชื่อยอ : M.S. (Forest Engineering) 
 
3. วิชาเอก   

 ไมม ี
 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน  
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

มคอ.2 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 
  - หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม  2559 
  - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
  - เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2548 
  - ปรับปรุงครั้งลาสุดปการศึกษา 2554 
 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที ่12/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
  - ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี………...... เมื่อ 
วันที…่……...เดือน.....................พ.ศ......... 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ในป พ.ศ. 2560  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการดานวิศวกรรมปาไม กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของกับกิจการปาไม 
 8.3 พนักงานบริษัทเอกชนที่เก่ียวของกับกิจการปาไม 
 8.4 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมปาไม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางทรพัยากรธรรมชาติ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
(ทุกระดับ) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา 
(ทุกระดับ) 

1. นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ 
 3 1206 00191 10 2  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ.(วนศาสตร) 
M.Agr.Sc.(Forestry) 
D.Agr.Sc.(Erosion 
Control 
Engineering) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 
Nagoya University, Japan, 2529 
Nagoya University, Japan, 2533 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
(ทุกระดับ) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา 
(ทุกระดับ) 

2.  นางนพรัตน คัคคุริวาระ 
 3 7699 00355 37 5 
 
 
 

อาจารย วท.บ.(วนศาสตร) 
M.Sc (Agriculture 
and Forestry) 
 
D.Sc (Agriculture 
and Forestry) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 
University of Joensuu, Finland 
และ University of Lleida, Spain, 
2551 
University of Helsinki, Finland, 
2557 

3.  นายเดชา  วิวัฒนวิทยา 
    3 1022 00602 43 3 

รอง 
ศาสตราจารย 

วท.บ.(วนศาสตร) 
วท.ม.(วนศาสตร)  
D.Agr. (Forest 
Entomology) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 
Kyoto University, Japan, 2548 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  วิศวกรรมปาไมเปนสาขาหนึ่งในวิชาชีพวนศาสตร ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือเปนการหลอม
รวมกันระหวางวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน เพ่ือใชจัดการ วางแผนปฏิบัติงาน 
หรือดําเนินการ ตอทรัพยากรปาไมใหคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดอยางตอเนื่องยาวนาน และเกิดผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมใหนอยที่สุด 
  จากสถานการณภายนอก ที่เกิดสภาวะการลดนอยถอยลงของทรัพยากรปาไม ทั้งๆ ท่ีภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไมมีความตองการใชไมเพิ่มมากขึ้นนั้นรฐัจึงมีนโยบายสนับสนุนการสงเสริมการปลูกปา เพ่ือ
กระจายรายได และสรางแหลงผลิตไมสําหรับใชประโยชนในรูปแบบตางๆ การวางแผนลงทุนปลูกปา การ
นําไมมาใชประโยชน โดยการโคนลม ตัดทอน ชักลากและขนสงไมทอน จากปาสูโรงงานอุตสาหกรรม เปน
งานที่สําคัญสวนหนึ่งในทางวิศวกรรมปาไม ดังนั้น เมื่อภาคเอกชนมีการปลูกปาเพ่ิมขึ้น เจาหนาที่ปาไม
เหลาน้ันจึงควรมีความรูความสามารถในทางวิศวกรรมปาไมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย หลักสูตรวิศวกรรมปาไม
จะชวยรองรับและตอบสนองความตองการแกบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อใหกิจการปาไมมีการดําเนินงานที่
เหมาะสมตามหลักวิชา อันนําไปสูเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตอไป 
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การสนบัสนุนสงเสริมการปลูกปา เปนงานที่ทาทายเพราะตองอาศยัความรวมมือจากทุกภาคสวน 
เนื่องจากพื้นท่ีปาไมมีอาณาเขตกวางขวาง ชุมชนในพื้นที่เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอการสนับสนุน
ชวยเหลือหรือตอตานการปลูกปา ดังนั้น การถายทอดความรูใหแกชุมชน เชน การใชประโยชนจากปาไม
โดยไมกระทบตอระบบนิเวศ การดําเนินการปาไมใหเกิดประโยชนสุงสุด การเลือกใชเครื่องจักรกลที่
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เหมาะสมในการทําไม เปนตน จึงเปนหนาที่อยางหนึ่งของงานวิศวกรรมปาไม ที่มีตอสังคมและชุมชนของผู
ที่อาศัยการพึ่งพิงรายไดจากการปลูกปาสรางความพึงพอใจในอาชีพปาไมและอุตสาหกรรมไม อันเปน
แนวทางหนึ่งในการวางแผนหลักสูตรวิศวกรรมปาไมดวย 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนเพื่อใหตอบสนองตอการนําไปใชแกปญหาดังกลาวในขอ 11 โดยกําหนดให
นิสิตทุกคนไดศึกษาเชิงลึกในเรื่องท่ีสนใจ เก่ียวกับการใชประโยชนจากปาไมผลกระทบของการทําไมตอ
สภาพแวดลอม งานวิศวกรรมตางๆ ในการฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การพัฒนาและ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศในทางปาไม โดยใชหลักการ วธีิการหรือแนวทางจัดการทรัพยากรปาไมในพื้นที่
สวนปาหรือปาเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงการจัดการดานชีวภาพ กายภาพ รวมกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรมดวย 
 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรนี้มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคณุธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิจัย สราง
โจทยวิจัยรวมกับภาคเอกชน สรางองคความรูใหมและนวัตกรรมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมปาไม ชี้นาํ
และใหบริการทางวิชาการแกสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม คงไวซึ่งภูมิปญญาไทย ตลอดจนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สอดคลองกับพันธกิจหลักของภาควิชาคณะวนศาสตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปด

สอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 
 13.1  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   ไมมี 
 
 13.2  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น 
   ไมมี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   ไมมี 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 ปรัชญาของภาควิชาวิศวกรรมปาไม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบตอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม มีดังนี้ 
 “สรางสมภูมิปญญาและพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรมปาไม ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมและตั้งมั่นอยูในคุณธรรม สรางสรรคผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถชี้นํางาน
ดานเทคโนโลยีการทําไม งานวิศวกรรมเพื่อปองกันและฟนฟูพื้นที่ปาไม งานระบบภูมิสารสนเทศในทาง
ทรัพยากรปาไม เพื่อนําไปสูการพัฒนางานปาไมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” 
 1.2 ความสําคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปาไม เปนหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถท้ังดานทฤษฎี และดานการประยุกตใชงาน ท่ีเกี่ยวของกับการคนควาวิจัยทาง
วิศวกรรมปาไม ซึ่งประกอบดวย การนําไมทอนออกจากปาเพื่อใชประโยชนใหคุมคา การวางแผนเก็บเก่ียว
ไมทอนจากการปลูกปาดวยการวิเคราะหเชิงพื้นที่ การดําเนินงานทางปาไมในพื้นท่ีที่มกีารทําไมออก การชัก
ลากและขนสงไมตามหลักโลจิสติกส การลดผลกระทบที่ เกิดจากทําไม  การออกแบบและพัฒนา
เครื่องจักรกลปาไม การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางปาไม งานวิศวกรรมตางๆ เพื่อปองกันและฟนฟูพื้นที่ปาไมท่ีประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาใชประกอบการเรียนการสอน 
เพื่อใหนิสิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถนําไปใชในวิชาชีพและชี้นําสังคมไดอยางมีคุณภาพตอไป 
 1.3 วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร มีดังน้ี 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปาไม ใหมีความรูความสามารถท้ังทางดานทฤษฎี
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม และทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยีเหลานั้น เพื่อชวยจัดการวางแผน การ
ใชประโยชนจากปาไม ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
  2. สงเสริมใหมีการศกึษาคนควาวิจัยทางดานวิศวกรรมปาไมใหกวางขวางและมีคุณภาพ 
มากยิ่งข้ึน  
  3.  เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานวิศวกรรมปาไม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 การพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี ้

แผนการพัฒนาทักษะการสอน
หรือการประเมินผลของอาจารย
ตามผลการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน 

พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารยทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร 

จํานวนโครงการการพัฒนาทกัษะ
การสอน และการประเมินผลของ
อาจารย ตามผลการเรียนรูท้ัง 5 
ดาน 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ
ทักษะการสอนของอาจารยที่มุง
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
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2.1 การพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี ้
แผนพัฒนาดานคุณธรรม
จรยิธรรม 

การสงเสริมการเขารวมกิจกรรม
จิตสาธารณะเพื่องาน
สาธารณประโยชนและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

นิสิตอยางนอยรอยละ 80 เขา
รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน 

แผนพัฒนาใหนิสิตสามารถใชองค
ความรูไปปฏิบัติงานไดจริง 

สงเสริมใหมีการเรียนรูจากการได
ปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี (learning 
by doing)  
ใหหนวยงานปฏิบัติหรือผูใช
บัณฑิตกําหนดหัวขอและให
คําแนะนําการจัดทําวิทยานพินธ  

มีการเรียนการสอนในพื้นที่จริง 
โดยการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 
และการศกึษาดูงานในรายวิชา
ตาง ๆ 
มีการประชุมหารือระหวาง
หนวยงานดานวิศวกรรมปาไมกับ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธถึง
หัวขอวิทยานิพนธท่ีเหมาะสม 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 เปนระบบทวิภาค 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  ไมมี   
 

 1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดอืนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดอืนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  1) สาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรือเทียบเทาสาขาวชิาวนศาสตร วิทยาศาสตร หรือ

วิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
  นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี อาจไมมีความรูพื้นฐานดานวิศวกรรม
ปาไมที่เพียงพอ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป แลวแตพื้นฐานของแตละบุคคล ใน
วันสอบสัมภาษณ 
 

 2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  เพื่อเปนการปรับพื้นฐานใหแกผูเขาศึกษาที่ไมไดจบจากสาขาวชิาโดยตรง กําหนดใหเรยีน
รายวชิาพื้นฐาน เปนรายวชิาเงื่อนไขตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคดัเลือกและคณะกรรมการ
ประจําตวันิสิต 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 รวม จํานวนบัณฑติที่คาดวาจะจบการศึกษา 
2559 5 - 5 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรป

ละ 5 คน เร่ิมจบ พ.ศ. 2561 2560 5 5 10 
2561 5 5 10 
2562 5 5 10 
2563 5 5 10 
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2.6   งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (รับนิสิตปละ 5 คน หนวย : บาท) 
รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.)  
 2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา 123,080 235,280 235,280 235,280 235,280 
คาธรรมเนียมวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
รวมรายรับ 125,480 237,680 237,680 237,680 237,680 
 
  2.6.2 รายละเอียดประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท) 
รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.)  
 2559 2560 2561 2562 2563 
1. คาวัสด ุ 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
2. คาตอบแทน 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
3. คาใชสอย 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. รายจายอื่น ๆ 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
รวมรายจายทั้งสิ้น 70,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
คาใชจายตอหัวนิสิต 14,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
* ไมรวมคาใชจายในการวิจัยทําวิทยานิพนธ 
 

 
 2.7 ระบบการศกึษา 
  แบบชั้นเรียนและการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  ไมม ี
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก2   
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
   ก.  วิชาเอก              ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
    - วิชาสัมมนา    2 หนวยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ    8 หนวยกิต 
    - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  14 หนวยกิต 
   ข.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 



12 

 

  3.1.3 รายวิชา     
  ก.  รายวิชาเอก  ไมนอยกวา   24 หนวยกิต 
 - วิชาสัมมนา 2 หนวยกิต 
 01303597 สัมมนา  1,1 
  - วิชาเอกบังคับ 8 หนวยกิต 
 01303522 เทคโนโลยีการทําแผนที่ทางปาไม  3(2-3-6) 
   (Mapping Technology in Forestry) 
 01303541** ระบบการทําไม  3(3-0-6) 
    (Logging System) 
 01303591** เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม  2(2-0-4) 
   (Research Techniques in Forest Engineering) 
  - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
  ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 14 หนวยกิต  

01303521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง 3(2-3-6) 
 (Advanced Geographic Information System) 
01303523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหตัดสินใจดวย

เกณฑแบบพหุ 
3(2-3-6) 

 (GIS in Multicriteria Decision Analysis) 
01303524* การโปรแกรมจีไอเอส 3(3-0-6) 
 (GIS Programming) 
01303525* การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพ้ืนที่ 3(3-0-6) 
 (Spatial Statistical Data Analysis) 
01303531 วิศวกรรมการควบคุมการกรอนของดินขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Soil Erosion Control Engineering) 
01303532 วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชัน 3(3-0-6) 
 (Soil Bioengineering for Slope Stabilization) 
01303542

**
 การประเมินผลกระทบการทําไม 3(3-0-6) 

 (Logging Impact Assessment) 
01303543 การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทําไม 3(3-0-6) 
 (Logging Production Planning and Control) 
01303544

**
 การวิเคราะหการทําไมในสวนปา 3(2-3-6) 

 (Forest Plantation Harvesting Analysis) 
01303545* การวิจัยดําเนินงานทางวิศวกรรมปาไม 3(3-0-6) 
 (Operations Research in Forest Engineering) 
01303546 โลจิสติกสทางการปาไม 3(3-0-6) 
 (Logistics in Forestry)  

                                                
*  รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรุง 



13 

 

01303547 ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม 3(3-0-6) 
 (Safety and Health in Forest Works) 
01303548

*
 การยศาสตรปาไมประยุกต 3(0-0-6) 

 (Applied Forest Ergonomics) 
01303549

* 
การดําเนินงานปาไมอยางย่ังยนื 3(0-0-6) 

 (Sustainable Forest Operations) 
01303551 การจัดการฐานขอมูลในทางปาไม 3(2-3-6) 
 (Database Management in Forestry) 
01303552 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการปาไม 3(3-0-6) 
 (Decision Support System in Forestry) 
01303553* การเขียนโปรแกรมประยุกตทางปาไม 3(3-0-6) 
 (Application Programming in Forestry) 
01303561* การออกแบบเครื่องจักรกลปาไม 3(3-0-6) 
 (Forest Machine Design) 
01303596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม 1-3 
 (Selected Topics in Forest Engineering) 
01303598 ปญหาพิเศษ 1-3 
 (Special Problems) 

 
และ/หรือ เลือกเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวของนอกสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัยที่มีเลขรหัสสามตัวหลัง
ตั้งแตหมายเลข 500 ขึ้นไป ไมเกิน 6 หนวยกิต 
 
 ข) วิทยานิพนธ              ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

01303599 วิทยานิพนธ 1-12 
 (Thesis) 

 
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา  

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม
ประกอบดวยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับที่ 1-2  หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
เลขลําดับที่ 3-5  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
เลขลําดับที่  6   หมายถึง  ระดับชั้นป 
เลขลําดับที่  7    มีความหมายดังตอไปนี้ 

0 หมายถึง   กลุมวิชาท่ัวไป 
1 หมายถึง   กลุมวิชาท่ัวไปเกี่ยวกับวิศวกรรมปาไม 
2 หมายถึง   กลุมวิชาเก่ียวกับการสาํรวจรังวัดปาไมและภูมิสารสนเทศ 
 ทางปาไม 

                                                
*รายวิชาเปดใหม 
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3 หมายถึง   กลุมวิชาเก่ียวกับการกอสรางและวิศวกรรมปฐพีในการปาไม 
4 หมายถึง   กลุมวิชาเก่ียวกับการทําไม 
5 หมายถึง   กลุมวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอรประยุกตในงานปาไม 
6 หมายถึง กลุมวิชาเก่ียวกับเครื่องจักรกลปาไม 

 9 หมายถึง   กลุมวิชาการวิจัย สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 
เลขลําดับที่ 8 หมายถึง  ลําดบัวิชาในแตละกลุม 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
 
  ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 
  01303522 เทคโนโลยีการทําแผนท่ีทางปาไม  3(2-3-6) 

  01303541
**
 ระบบการทําไม  3(3-0-6) 

  01303591
**
 เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม 2(2-0-4) 

    วิชาเอกเลือก  2(- -) 
      รวม 10(7-3-16)  
 

  ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2           จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 
  01303597 สัมมนา  1 
    วิชาเอกเลือก  9(- -) 
      รวม 10(- -) 
 

  ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1           จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 
  01303597 สัมมนา  1 
  01303599 วิทยานิพนธ  3 
    วิชาเอกเลือก  3(- -) 
      รวม 7(- -) 
 
  ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 
  01303599 วิทยานิพนธ  9 
      รวม 9

                                                
**รายวิชาปรับปรุง 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

01303511 ภาพรวมวิศวกรรมปาไม 
(Overview of Forest Engineering) 

3 (3-0-6) 

  แนวคิด ปรัชญา และขอบขายงานหลักทางดานวิศวกรรมปาไม 
แผนการทําไม โครงขายและการวางแผนถนนปาไม การปฏิบัติการทําไม 
การขนสงในการทําไม ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม  
การยศาสตรในงานปาไม เครื่องจักรกลในทางปาไม และวิศวกรรมควบคุม
การกรอนของดิน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

  Concept, philosophy and scope of forest engineering, 
logging plan, forest road network and road planning, logging 
operation, logging transportation, safety and health in forest 
work, forest ergonomics, forest mechanization and soil erosion 
control engineering.  Field trip required. 

 

   

01303521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันสูง 
(Advanced Geographic Information System) 

3(2-3-6) 

  นิยามและสภาพการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ แบบจําลอง
สภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข เครือขายสามเหล่ียม การประมาณคาเชิงพื้นที่ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินทรัพยากรธรรมชาติ 

 

  Geographic Information System (GIS) definition and 
functionality, spatial decision support system, spatial data 
analysis, digital terrain model, triangulated irregular network 
(TIN), spatial interpolation, computer programming for GIS, GIS 
applications to natural resource assessment. 

 

   

01303522 เทคโนโลยีการทําแผนที่ทางปาไม 
(Mapping Technology in Forestry) 

3(2-3-6) 

  แผนที่ภูมิประเทศ ระบบพิกัด การถายทอดพิกัดแผนที่ มุมและทิศทาง 
แบบจําลองภูมิประเทศเชิงตวัเลข ฐานขอมูลภูมิศาสตร ระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก เทคนิคการสํารวจรังวัดและการทาํแผนที่ทางปาไม ระบบ
สืบคนและการจัดการแผนที่ 

 

  Topographic map, coordinate system, map projection, angle 
and direction, digital terrain model (DTM), geo-database, global 
positioning system (GPS), surveying and mapping techniques in 
forestry, retrieval system and management of maps. 
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01303523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหตัดสินใจดวยเกณฑแบบพหุ 
(GIS in Multicriteria Decision Analysis) 

3(2-3-6) 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสนับสนุนการตัดสินใจ การจําแนก
ปญหาในการตัดสินใจดวยเกณฑแบบพหุ ขอจํากัดและทางเลือกในการ
ตัดสินใจ การถวงคะแนนของเกณฑ การวิเคราะหสภาพไว ระบบสนับสนุน
การตดัสินใจเชิงพื้นที่ 

 

  Geographic Information System and decision support, 
classification of multicriteria decision problems, constraints and 
decision alternatives, criterion weighting, sensitivity analysis, 
spatial decision support system. 

 

   

01303524* การโปรแกรมจีไอเอส 
(GIS Programming) 

3(3-0-6) 

  โครงสรางขอมูลอารคออบเจ็ก การประมวลผลเชิงภูมิดวยไพธอน  
โปรแกรมจีไอเอสแบบโอเพนซอรซ การพัฒนาโปรแกรมจีไอเอสเพื่อ
ประยุกตใชทางทรพัยากรปาไม โครงงานและการนาํเสนอ 

 

  ArcObjects data structures, geoprocessing with python, 
open source GIS software, GIS programming development for 
forest resource applications, project and presentation. 

 

   

01303525* การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ 
(Spatial Statistical Data Analysis) 

3(3-0-6) 

  แบบจําลองทางสถิติ การสุมตัวอยางเชิงพื้นที่ การวิเคราะหความ
ออนไหวและความไมแนนอน วิธีการประมาณคาระหวางชวงเชิงพื้นที่ 
แบบจําลองการถดถอยเชิงพ้ืนท่ี โปรแกรมสถิติเชิงพื้นที่แบบโอเพนซอรซ 
โครงงานและการนาํเสนอ 

 

  Statistical models, spatial sampling, sensitivity and 
uncertainty analysis, spatial interpolation methods, spatial 
regression models, open source spatial statistical software, 
project and presentation. 

 

   

01303531 วิศวกรรมการควบคุมการกรอนของดินขั้นสูง 
(Advanced Soil Erosion Control Engineering) 

3(3-0-6) 

  เทคนิคการควบคุมการกรอนของดินและภูมิสารสนเทศ  การวิเคราะห
เสถียรภาพและความลาดชัน การวิเคราะหภูมิประเทศเชิงตัวเลข การ
คํานวณสภาพภูมิประเทศเชิงลักษณะ การวิเคราะหเชิงพื้นที่และการจัดทํา
แผนที่การกรอนของดินและแผนดินถลม 

 

  Soil erosion control techniques and Geo-information,  

                                                
*รายวิชาเปดใหม 
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stability analyses and slope stabilization, digital terrain analysis, 
computed topographic attributes, spatial analysis and mapping 
contributing areas of soil erosion and landslide. 

   

01303532 วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชัน 
(Soil Bioengineering for Slope Stabilization) 

3(3-0-6) 

  เสถียรภาพความลาดชันโดยชวีวิธี บทบาทของพืชพรรณเพ่ือ
เสถียรภาพของพื้นที่ลาดชัน เทคนิคและวิธีการทางวิศวกรรมชีวภาพของดนิ
เพื่อเสถียรภาพความลาดชัน แนวทางการใชพชืพรรณในการปองกันตลิ่ง
และกําแพงกันดิน การประเมนิสภาพพื้นท่ีและการออกแบบรายการ
ตรวจสอบ 

 

  Biotechnical slope stabilization, role of vegetation in 
stability of slopes, techniques and methods in soil 
bioengineering for slope stabilization, guideline for vegetative 
treatment of revetment and retaining walls, site evaluation and 
checklist design. 

 

   

01303541** ระบบการทําไม 
(Logging Systems) 

3(3-0-6) 

  ระบบการทําไม การขนสงไม ระบบการทําไมทอนในประเทศตาง ๆ 
ระบบการทําไมสําหรับพืชพลงังาน การวิเคราะหระบบการทําไม การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบการทําไมของประเทศไทย ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

 

  Logging system, timber transportation, logging systems in 
different countries, logging system for bioenergy, logging system 
analysis, application of appropriate technology in Thai logging 
system, field trip required. 

 

   

01303542** การประเมินผลกระทบการทําไม 
(Logging Impact Assessment) 

3(3-0-6) 

  ผลกระทบสิ่งแวดลอม แนวคิดดานผลกระทบจากการทําไม การ
ตรวจสอบและติดตามผลกระทบ วิธีการติดตามผลกระทบ การวิเคราะห
ขอมูลและการประเมินผลกระทบจากการทําไม การทําไมแบบลด
ผลกระทบ แนวทางการทาํไมเพื่อประโยชนตามหลักมาตรฐานสากล 
กฎเกณฑท่ีกําหนดเพื่อการปฏิบัติในการทําไม 

 

  Environmental impact, logging impact concept, impact 
monitoring methods, data analysis and assessment of the 
logging Impact, reduced impact logging, logging guidelines 

 

                                                
**รายวิชาปรับปรุง 
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following to International standard, code of practice for logging. 
   

01303543 การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทําไม 
(Logging Production Planning and Control) 

3(3-0-6) 

  การเตรียมเกณฑมาตรฐานในงานทําไม ปจจัยที่มีผลตอผลผลิตและ
คาใชจายในการทําไม การทดแทนเครื่องจักรกล และการคํานวณคาใชจาย 
การควบคุมสินคาคงคลัง 

 

  Standards preparing in logging, factors affecting production 
and costs in logging, machinery replacement and machine 
rates, inventory control. 

 

   

01303544** การวิเคราะหการทําไมในสวนปา 
(Forest Plantation Harvesting Analysis) 

3(2-3-6) 

  การรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการทําไมในสวนปา การวิเคราะห
สวนปาเชิงเศรษฐศาสตรธุรกิจ การดําเนินงานตามตารางเวลาการทําไม 
การวิเคราะหการขนสงไม การประมาณคาใชจาย การจัดการผูรับเหมา การ
ประเมินผลการทําไมในสวนปา กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทําไม 
กรณีศึกษา 

 

  Collection of necessary data for forest plantation 
harvesting, business economics analysis of forest plantation, 
operation of timber harvesting schedule, log transportation 
analysis, cost estimation, contractor management, evaluation 
of forest plantation harvesting, related policy of timber 
harvesting, case study. 

 

   

01303545* การวิจัยดาํเนินงานทางวิศวกรรมปาไม 
(Operations Research in Forest Engineering) 

3(3-0-6) 

  การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนในทางวิศวกรรมปาไม ตัวแบบการ
ขนสงและมอบหมายงาน ตัวแบบโครงขาย ทฤษฎีเกม หวงโซมารคอฟ 
สินคาคงคลังและตัวแบบแถวคอย การจําลองแบบ ทฤษฎีการตัดสินใจ 
โปรแกรมเชิงพลวัต และกรณีศึกษา 

 

  Application of linear programming in forest engineering, 
transportation and assignment models, network models, game 
theory, Markov chains, inventory and queuing models, 
simulation, decision theory, dynamic programming and case 
study. 
 

 

   

                                                
*รายวิชาเปดใหม 
**
รายวิชาปรับปรุง 
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01303546 โลจิสติกสทางการปาไม 
(Logistics in Forestry) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดและหลักโลจิสติกสทางการปาไมและการจัดการโซอุปทาน
ผลิตผลปาไม โลจิสติกสการขนสงในสวนปา การออกแบบระบบ 
โลจิสติกส ระบบสารสนเทศเพื่อการขนสงและโลจิสติกส กฎหมาย 
การขนสง 

 

  Concept and principles logistics in forestry and forest 
product supply chain management. Transportation logistics of 
forest plantation, logistics system design, information system 
for transportation and logistics, transportation laws. 

 

   

01303547 ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม 
(Safety and Health in Forest Work) 

3(3-0-6) 

  ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม กิจกรรมหลักในงานปาไม 
ผูปฏิบัติงานปาไมและสภาพแวดลอมในการทํางาน อุบัติเหตุและหลักการ
ความปลอดภัยในงานปาไม มาตรการและกฎเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และการประยุกตการยศาสตรในงานปาไม 

 

  Safety and health in forest works.  Main activities in forest 
works, forest workers and working environment.  Accident and 
principle of safety in forest works.  Safety measures and 
regulations.  Occupational health.  Ergonomics application in 
forest works. 

 

   

01303548* การยศาสตรปาไมประยุกต 
(Applied Forest Ergonomics) 

3(3-0-6) 

  ภาพรวมทางการยศาสตร กิจกรรมในงานปาไม อันตรายและความ
เสี่ยงจากการทําไม การประเมนิสถานท่ีทํางานทางปาไม มาตรฐานและ
องคกรท่ีเก่ียวของ การวัดผลกระทบทางการยศาสตรปาไม กรณศึีกษา 

 

  Ergonomics overview, activities in forestry works, hazards 
and risks from logging work, forest workplace assessment, 
related standards and organizations, forest ergonomics effects 
measurement, case study. 

 

   

01303549* การดําเนินงานปาไมอยางย่ังยนื 
(Sustainable Forest Operations) 

3(3-0-6) 

 หลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนการ
ดําเนินงานปาไม - เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เศรษฐศาสตรการ
ดําเนินงานปาไม การออกแบบพื้นที่การดําเนินงานปาไม การเลือกใช

 

                                                
*รายวิชาเปดใหม 
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เครื่องจักรกลที่เหมาะสม การวางแผนการดาํเนินงานปาไม การจัด
กําหนดการทําไม และกรณศีกึษา 

  Sustainability principles, factors influencing forest 
operations planning- economic, social, and environment, forest 
operations economics, forest operations unit design, machine 
selection, forest operations planning, timber harvesting 
scheduling, case studies. 

 

   

01303551 การจัดการฐานขอมูลในทางปาไม 
(Database Management in Forestry) 

3(2-3-6) 

  ระบบการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล หลักการเก่ียวกับ
แบบจําลองขอมูลและการออกแบบฐานขอมูลในทางปาไม การบริหาร
ขอมูล การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การพฒันาฐานขอมูล
เพื่อประยุกตใชในทางปาไม 

 

  Database management system.  Data analysis.  Principles 
of data model and database design in forestry.  Data 
administration.  Database management with software packages.  
Developing database applications in forestry. 

 

   

01303552 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจทางการปาไม 
(Decision Support System in Forestry) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดและสวนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือที่
ใชในการพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจ การประยุกตใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการปาไม 

 

  Concept and component of Decision Support System 
(DSS), tools for DSS development.   Applications of DSS in 
forestry. 

 

   

01303553* การเขียนโปรแกรมประยุกตทางปาไม 
(Application Programming in Forestry) 

3(3-0-6) 

  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ภาษาโปรแกรม การออกแบบผัง
โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การนาํเสนอโครงงาน 

 

  Program application development, programming language, 
flowchart design, programming, project presentation. 
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01303561* การออกแบบเครื่องจักรกลปาไม 
(Forest Machine Design) 

3(3-0-6) 

  ตัวอยางเครื่องจักรกลทางปาไม สวนประกอบของเครื่องจักรกลทางปา
ไม การออกแบบเครื่องจักรกลเพื่อการทาํไม การดัดแปลงและอุปกรณยึด
ติด โปรแกรมประยุกตเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรกล กรณีศึกษา 

Examples of forest machines, components of forest 
machinery, machine design for timber harvesting, modifications 
and attachments, application program for machine 
development, case study. 

 

   

01303591** เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม 
(Research Techniques in Forest Engineering) 

2(2-0-4) 

  เทคนิควิจัยทางวิศวกรรมปาไมในดานตางๆ การวิเคราะห ตีความและ
วิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพ การจัดทําโครงการวิทยานิพนธ 

 

  Research techniques in various forest engineering aspects, 
research analysis, interpretation and discussion, report 
preparation for the conference and publications, thesis 
proposal formulation. 

 

   

01303596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม 
(Selected Topics in Forest Engineering) 

1-3 

  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไมในระดับปริญญาโท หัวขอเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละภาคการศึกษา 

 

  Selected topics in forest engineering at the master’s 
degree level.  Topics are subject to change each semester. 

 

   

01303597 สัมมนา 
(Seminar) 

1,1 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมปาไมในระดับ
ปริญญาโท 

 

  Presentation and discussion on current interesting topics in 
forest engineering at the master’s degree level. 

 

   

01303598 ปญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

1-3 

  การศกึษาคนควาทางวิศวกรรมปาไมในระดับปรญิญาโท และเรยีบ  

                                                
*รายวิชาเปดใหม 
**รายวิชาปรับปรุง 



22 

 

เรียงเขียนเปนรายงาน 
  Study and research in forest engineering at the master’s 

degree level and compiled into a written report. 
 

   

01303599 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

1-12 

  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ  
  Research at the master’s degree level and compile into a 

thesis. 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบนั,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1. นายกาญจนเขจร ชชูีพ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2527 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 
Dr.rer.nat (Remote Sensing) 
Technical University Berlin, Germany, 
2540 
3 1019 00161 07 2 
 

งานวิจัย 
1. การประเมินความถูกตองเชิงตําแหนง

ทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถาย
จากดาวเทียมแลนดแซทปรับแกแบบ
ออรโธขององคการนาซาในพื้นท่ีเขต
เมือง, 2555 

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
น้ําฝนและพื้นท่ีการใชประโยชนทีดิ่นตอ
ศักยภาพการใหน้ําทาของลุมน้ํางึม
ตอนบน สปป.ลาว, 2556 

3. การประเมินการสูญเสียการกักเก็บ
คารบอนเหนือพื้นดินของไมตนในปาพรุ
ควนเครง็หลังจากเกิดไฟปาอยางรุนแรง 
เมื่อป พ.ศ. 2555 ดวยขอมูลภาพถาย
จากดาวเทียม, 2557 

4. แผนการสํารวจปาที่เหมาะสมตอการ
ประมาณหามวลชีวภาพเชิงพ้ืนที่ดวย
ระบบภูมิสารสนเทศในเขตลุมน้ําหวย
เอี่ยน อําเภองาว จังหวัดลําปาง, 2557 
 

 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

 
 

 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

 
 

2. นายเดชา  วิวัฒนวิทยา 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 
D.Agr. (Forest Entomology) 
Kyoto University, Japan, 2548 
3 1022 00602 43 3 

งานวิจัย 
1. โครงสรางทางสังคมและองคประกอบ

ชนิดของมดบริเวณพ้ืที่การใชประโยชน
ตางกันของสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร, 2556 

2. Eucharitid wasp parasitoids in 
cocoons of the ponerine ant 
diacamma scalpratum from 
Thailand, 2558 

3. Philidris ants living inside 
dischidia epiphytes from 
Thailand, 2557 
 

 
01303591 
01303598 
01303599 

 
01303591 
01303598 
01303599 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบนั,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

  4. The effectiveness of weaver ant 
(oecophylla smaragdina) 
biocontrol in southeast Asian 
citrus and mango, 2556 

5. Two new species of the aenictus 
pachycerus species group 
(hymenoptera: formicidae: 
aenictinae) from southeast asia, 
2556 

 

  

3. นางนพรัตน  คัคคุริวาระ 
อาจารย 
วท.บ.(วนศาสตร) เกียรตินยิมอันดบัสอง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 
M.Sc (Agriculture and Forestry)  
University of Joensuu, Finland, และ 
University of Lleida, Spain, 2551 
D.Sc  (Agriculture and Forestry) 
University of Helsinki, Finland, 2557 
3-7699-00355-37-5 
 

งานวิจัย 
1. เทคโนโลยีแหงอนาคตกับกระบวนการ

ตรวจสอบยอนกลับของอตุสาหกรรมปา
ไมไทย, 2559 

2. Motor-manual CTL harvesting 
techniques of fast growing 
eucalyptus plantations – 
Thailand, 2555 

3. An OWAS-based analysis of 
motor manual timber harvesting 
operations, 2556 

 
01303511 
01303541 
01303542 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

 
01303511 
01303541 
01303543 
01303545 
01303546 
01303549 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

  4. A comparison of OWAS and REBA 
observational techniques for 
assessing postural loads in 
manual tree felling and 
processing, 2557 

5. Feasibility study of timber 
harvesting systems on steep 
terrain in Thailand, 2558 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบนั,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

4. นายนันทชัย  พงศพัฒนานุรักษ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2540 
Ph.D. (Forest Science) 
Colorado State University, U.S.A., 2550 
3 1012 01683 68 1 

งานวิจัย 
1. การจัดลําดับความสําคัญของกลุมปา

ทางบกในประเทศไทยโดยใชดชันภีูมิ
ภาพ, 2557 

2. แบบจําลองพ้ืนที่อาศยัที่เหมาะสมของ
วัวแดงในสภาพปจจุบันและภายใตการ
คาดการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของประเทศไทย, 2557 

3. Local spatial structure of forest 
biomass and its consequences 
for remote sensing of carbon 
stock, 2557 
 

 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

5. นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ 
ผูชวยศาสตราจารย  
วท.บ.(วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2524 
M.Agr.Sc. (Forestry) 
Nagoya University, Japan, 2529 
D.Agr.Sc. (Erosion Control Engineering) 
Nagoya University, Japan, 2533 
3 1206 00191 10 2 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ระบบการจัดการฐานขอมูลทรัพยากร

ปาไมและสิ่งแวดลอม, 2556 
2. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม, 2556 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดาน

ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม, 2556 
4. เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศในการปาไม, 

2558 
งานวิจัย 
1. การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่และเวลาของถนน

ปาไมในสถานีวนวฒันวิจัยสะแกราช, 
2559 

2. Assessment of economics crops 
damaged in flooded area: an 
implemented on Chalerm 
PhraKiat district, Pak Phanang 
Sub-Watershed, Thailand, 2557 

3. Assessment of the effects of 
community expansion and land 
use transformation on a coastal 
area in Thailand, 2557 
 

 
01303511 
01303521 
01303523 
01303524 
01303525 
01303531 
01303532 
01303542 
01303544 
01303591 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

 
01303521 
01303523 
01303524 
01303525 
01303531 
01303532 
 01303591 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบนั,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

  4. The long-term appraisal for 
coastal zone change at Cho 
Samran beach,Thailand, 2558 

5. Spatial analysis for coastal zone 
change related to land utilization, 
2557 

  

6. นายยงยุทธ ไตรสุรัตน 
ศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 
M.Sc.(Natural Resources Management 
and Development) 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2533 
Ph.D. (Natural Resources 
Conservation) 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2540 
3 9299 00269 86 8 

งานวิจัย 
1. ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอ

มาตรการจํากัดเวลาทองเท่ียวในอทุยาน

แหงชาติแกงกระจาน, 2555 

2. การกระจายของนกปากหางในประเทศ

ไทย, 2556 

3. การศึกษาโครงสรางสังคมพืชปาบุงปา

ทามในลุมน้ํามลู, 2556 

4. Assessing distribution and status 

of hornbill species in Thailand, 

2556 

5. Predicting land-use and land 

cover patterns driven by different 

scenarios in the emerald triangle 

protected forests complex, 2557 

6. MODIS: An alternative for 

updating land use and land cover 

in large river basin, 2557 

7. Predictive distribution modeling 

for rufous-necked hornbill aceros 

nipalensis (Hodgson, 1829) in the 

core area of the western forest 

complex, Thailand, 2557 

8. Calibration of hydrological 

streamflow modeling using 

MODIS, 2558 

 
01303597 
01303598 
01303599 

 
01303597 
01303598 
01303599 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบนั,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

7. นายวันชัย อรุณประภารตัน 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ.(วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2526 
วท.ม.(วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
D.Agr. (Forest and Wood Science) 
Tokyo University of Agriculture and 
Technology, Japan, 2540 
3 6204 00243 93 7 

งานวิจัย 
1. Decision support system for a 

flash flood and landslide warning 
system in and upper watershed: 
A case study at Mae Wang 
watershed, Chiangmai Province, 
2556 

2. MODIS: An alternative for 
updating land use and land cover 
in large river basin, 2557 

3. Calibration of hydrological 
streamflow modeling using 
MODIS, 2558 

 

 
01303511 
01303521 
01303522 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

 
01303511 
01303522 
01303596 
01303597 
01303598 
01303599 

8. นายสันต ิ สขุสอาด 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2532 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 
วท.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 
3 1598 00022 97 3 
 

งานวิจัย 
1. การตลาดและการวิเคราะหทาง

การเงินของการลงทุนทําสวนไม

กฤษณา จังหวัดระยอง, 2557 

2. ความคิดเห็นของราษฎรทองถิ่นท่ีมีตอ

การสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรกัษ

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ

เขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557 

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษปาชายเลนของชชุนตาํบลเขา

ถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี, 

2558 

 
01303597 
01303598 
01303599 

 
01303597 
01303598 
01303599 
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 3.2.2 อาจารยผูสอน  
  

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

1. นายขรรคชัย  ประสานัย  
อาจารย 
วท.บ.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 
วท.ม.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547 
ปร.ด.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555 
3 4016 00052 68 2 
 

งานวิจัย 
1. ผลกระทบจากการทําไมตอความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวปา 

และกายภาพของดินในพื้นท่ีสวนปาไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี, 2558 

2. การทําไมในปาฟนฟูบนที่สูงอยางเหมาะสม

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, 2558 

 
01303511 
01303542 
01303596 
01303597 
01303598 
 

 
01303511 
01303542 
01303596 
01303597 
01303598 
 

2. นายชาครติ ณ ตะก่ัวทุง 
อาจารย 
วท.บ.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 
วท.ม.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 
ปร.ด.(วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555 
3 8208 00272 54 1 
 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาโปรแกรมคูมือเรียนรูพันธุไมใน

สวนรวมพันธุกรรมไมปาเฉลิมพระเกียรติ ร.

9 สถานฝีกนิสติวนศาสตรวังน้ําเขียว บน

โทรศัพทระบบปฏิบัติการแอนดรอยด, 

2558 

2. ผลกระทบจากการทําไมตอความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวปา 

และกายภาพของดินในพื้นท่ีสวนปาไทยโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี, 2558 
 

 
01303547 
01303551 
01303597 
01303598 

 

 
01303511 
01303547 
01303548 
01303551 
01303552 
01303553 
01303596 
01303597 
01303598 

 

3. นายดํารงค  ศรีพระราม 
อาจารย  
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526 
M.S. (Forest Engineering) 
StateUniversity of New York,  USA., 
2531 
D.Agr. (Forest and Wood Science) 
TokyoUniversity of Agriculture and 
Technology, Japan, 2543 
3 1101 01123 23 3 

งานวิจัย 
1. การวิเคราะหความหนาแนนของเรือนยอด

ปาไมโดยใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 
กรณีศึกษา จังหวัดเชยีงใหม, 2556 

2. Life cycle inventory national 
databases of aquatic animal 
production, 2558 

 
01303511 
01303545 
01303546 
01303547 
01303551 
01303596 
01303597 
01303598 

 

 
01303511 
01303561 
01303596 
01303597 
01303598 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศกึษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบนั 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

4. นายปยวัตน ดลิกสมัพันธ
 
 

อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 
ปร.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 
3 1199 00269 22 9 
 

งานวิจัย 
1. การวิเคราะหความหนาแนนของเรอืนยอด

ปาไมโดยใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 
กรณีศึกษา จังหวัดเชยีงใหม, 2556 

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือทํานาย
อัตราไฟลามในปาเต็งรังบริเวณเขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอทุัยธานี, 
2557 
 

 
01303511 
01303545 
01303546 
01303551 
01303552 
01303596 
01303597 
01303598 

 

 
01303511 
01303545 
01303546 
01303549 
01303551 
01303552 
01303553 
01303596 
01303597 
01303598 

 
5. นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล 

อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 
M.S. (Remote sensing and 
Geographic information systems) 
Asian Institute of Technology, 2551 
Ph.D. (Forest Science)  
The University of Tokyo, Japan, 
2557 
3 7004 00246 56 1 
 

งานวิจัย 
1.  Control method for felling 

direction in rubber tree plantation, 

2555 

 
01303511 
01303524 
01303541 
01303544 
01303596 
01303597 
01303598 

 

 
01303511 
01303524 
01303541 
01303544 
01303561 
01303596 
01303597 
01303598 

6. นายวีระภาส  คณุรัตนสิริ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 
University of Freiburg, German, 
2549 
3 1016 00859 51 1 
 

งานวิจัย 
1. การประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกลใน

การประเมินมูลคาผลผลติของตนจาก 

(Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ปา

ชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556 

2. การประยุกต การสุมตัวอยางแบบกลุม

ปรับในการประเมินของปา ณ ปาสาธิต 

และตนแบบของคณะปาไม มหาวิทยาลัย

แหงชาตลิาว, 2557 

 
01303597 
01303598 

 

 
01303597 
01303598 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนใน
หลักสตูรปรับปรุง 

 

1. นายนิพนธ  ตั้งธรรม 
ศาสตราจารย 
วน.บ. (อนุรักษวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2510 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2514 
Ph.D. (Forest Resources) 
The Pennsylvania State 
University, U.S.A., 2521 
3 1006 02844 62 6 

งานวิจัย 

1. Carbon Budget and sequestration 
potential in a sandy soil treated with 
compost, 2557 

2. Problems and barriers on SHSs  
management in Thailand's rural areas 
based on SWOT analysis, 2557  

3. Reevaluating FMOLP decision variable 
coefficients using the SWAT results for the 
optimization of sustainable agricultural 
land use in small watershed, 2556 

4. Soil organic carbon loss and turnover 
resulting from forest conversion to maize 
fields in eastern Thailand, 2554 

5. Synthesizing drainage morphology of 
tectonic watershed in upper Ing 
watershed (Kwan Phayao Wetland 
Watershed), 2556 

 
01303597 
01303598 
01303599 

 

2. นายบุญวงศ  ไทยอุตสาห 
ผูชวยศาสตราจารย 
วน.บ. (วนวฒันวิทยา) 
มห าวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2511 
M.F. (Silviculture) 
University of Helsinki, Finland, 
2515 
Ph.D. (Wildland Resource 
Science) 
University of California, U.S.A., 
2524 
3 1005 015477 70 7 
 

งานวิจัย 
1. การเจรญิทดแทนของกลาไมในปาฟนฟูที่สูง, 2556 
2. การเปรียบเทียบสังคมพืชในปาทติุยภูมิและปาปลูก

โตเร็วไมตางถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง 
จังหวัดเชียงใหม, 2558 
 

 
01303597 
01303598 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจ) (ถามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ไมม ี
 4.2 ชวงเวลา 
  ไมม ี
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไมม ี
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
 5.1  คําอธิบายโดยยอ 
   การวิจัยระดับปรญิญาโทและเรียบเรยีงเปนวิทยานิพนธ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว

นิสิตเปนผูควบคุมคุณภาพการเรียน ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นิสิต คนควา วิจัย ดวยตนเอง รูวิธีการวิเคราะหปญหา การวางแผนวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล 
 5.3  ชวงเวลา 
   ปการศกึษาที่ 2 
 5.4  จํานวนหนวยกิต 
   12 หนวยกิต 
 5.5  กระบวนการประเมินผล 
   การประเมินผลงานวิจัยของนิสิตประกอบดวยการดําเนินการในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ใหนิสิตนําเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะวนศาสตร รวมกับนิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร คณาจารย และผูสนใจ 
รวม 2 ครั้ง 

(2) ใหนิสิตสอบปากเปลาเพื่อนําเสนอวิทยานิพนธเมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ 
(3) ใหนิสิตดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอน / กิจกรรมที่จะใช 
มีทักษะในการทํางานเปนทีม ยอมรับฟง
ความเห็นของผูอ่ืน ไมใชความคดิตนเองเปนที่ต้ัง 
มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา 

กระบวนการกลุมสัมพันธ เชน การปฐมนิเทศ การฝก
ปฏิบัตงิาน และปจฉิมนิเทศ 

มีทักษะในการวางแผน แสวงหาความรู ชาง
สังเกต ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี 

Problem based learning  
การทําวิจัยเชิงประยุกตเพื่อการนาํไปใชประโยชน 
การทําโครงงาน 

การศึกษานอกชั้นเรียนและชัว่โมงฝกปฏิบัติงาน และ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1  คณุธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู 2.1.2 กลยุทธการสอน 2.1.3 การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนาํ ริเริ่ม สงเสริม 
ดานการประพฤติ ปฏิบัติ 
โดยใชหลักการ เหตุผลและ
คานิยมอันดีงาม 

2. มีความสามารถในการ
วินจิฉัยและจัดการปญหาท่ี
ซับซอน ขอโตแยงและ
ขอบกพรองทาง
จรรยาบรรณ โดยคาํนึงถึง
ความรูสึกของผูอ่ืน 

3. มีทัศนคติที่ดีตอาชีพวน
ศาสตรและแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยาง
สม่ําเสมอ 

4. มีวินยั มีความซื่อสัตย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
ตรงตอเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับ
ขององคกรและสังคม 

1. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย

รวมกัน 

2. ใหมีการทํากิจกรรมกลุม 

3. การปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีของอาจารย 

1. สังเกตการณแสดงพฤติกรรมใน
ระหวางการทาํงานกลุม 

2. ประเมินจากการอภิปราย 
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 2.2  ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรู 2.2.2 กลยุทธการสอน 2.2.3 การประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจอยาง
ถองแทในหลักการ ทฤษฎี
และงานวิจัย 

2. มีความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาความรูใหม ๆ และ
การประยุกต 

3. มีความรูที่เกิดจากการ 
บูรณาการความรูในศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

2. มอบหมายงานใหไป
คนควาดวยตัวเอง 

3. ใหกรณีศึกษาและดูงาน
นอกสถานที่ 

1. สอบขอเขียน 

2. การนําเสนอผลงาน 

3. การสอบประมวลความรอบรู 

 
 2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู 2.3.2 กลยุทธการสอน 2.3.3 การประเมินผล 

1. สามารถคดิวิเคราะหโดยใช
ดุลยพินจิในการตัดสินใจ
ภายใตขอจํากัดของขอมูล 

2. สามารถสังเคราะหและ
บูรณาการองคความรูเพื่อ
พัฒนาความคิดใหม 

3. สามารถถวางแผนและทาํ
โครงการวิจัยคนควาได 

4. มีความสามารถประยุกตใช
ความรูภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติไปสูการฝก
ประสบการณภาคสนาม
และการปฏิบัติงานจริงได
อยางเหมาะสม 

1. การเรียนแบบใชปญหา 

เปนฐาน  

2. มอบหมายงาน 

3. จัดการเรียนการสอนแบบ

สัมมนา 

1. ประเมินจากผลงานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

2. ประเมินจากการนาํเสนอ
ผลงานและการอภิปราย 

 
2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู 2.4.2 กลยุทธการสอน 2.4.3 การประเมินผล 

1. มีภาวะผูนาํในการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลุมและสามารถ
รวมมือกับผูอ่ืนในการแกไข
ปญหาที่ซบัซอน ยุงยาก 

2. มีความรับผิดชอบ มีความ
มุงมั่นในการพัฒนาตนเอง

1. มอบหมายใหทํางานกลุม 
อภิปรายผล และนําเสนอ
งาน 

2. ใหทําโครงงานและมีการ
ติดตามงานอยางตอเนื่อง 

1. ประเมินจากการสงงานและ
ผลงาน 

2. สังเกตจากการทํางานกลุม 
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2.4.1 ผลการเรียนรู 2.4.2 กลยุทธการสอน 2.4.3 การประเมินผล 

อยางตอเนื่อง โดยมีการ
ประเมินวางแผน และ
ปรับปรุงตนเอง 

3. รูจักวิธีการและมีทักษะใน
การทํางานเปนทีม รับฟง
และเคารพความคิดของ
ผูอื่น ซื่อสัตยตอหลักการ
และความถูกตอง 

 
 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู 2.5.2 กลยุทธการสอน 2.5.3 การประเมินผล 

1. สามารถคดักรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติมา
แกไขปญหาอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถนําเสนอรายงาน 
วิทยานิพนธ หรือโครงการ
คนควา ที่ตีพิมพในรปูแบบ
ที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการ 

1. มอบหมายงาน โครงงานที่
เปนการศกึษาคนควาดวย
ตนเอง 

2. อภิปรายหรือนําเสนอเปน
รูปเลมรายงาน 

3. ใหโจทยตัวอยางที่ตองใช
ทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติในการวิเคราะห 

1. ทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตรและสถิติ 

2. การนําเสนอผลงาน 

 

 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
  การกระจายความรบัผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม ดังแสดงในตารางท่ี 1 



35 

 

ตารางที่ 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
     ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ
ระหวางบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
01303511 ภาพรวมวิศวกรรมปาไม                  
01303521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง                  
01303522 เทคโนโลยีการทําแผนที่ทางปาไม                  
01303523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวเิคราะห

ตัดสินใจดวยเกณฑแบบพห ุ
                 

01303524 การโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                  
01303525 การวิเคราะหขอมลูสถิติเชิงพ้ืนท่ี                  
01303531 วศิวกรรมการควบคุมการกรอนของดินขั้นสูง                  
01303532 วศิวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความ

ลาดชัน 
                 

01303541 ระบบการทําไม                  
01303542 การประเมินผลกระทบการทําไม                  
01303543 การวางแผนและการควบคุมผลผลติการทําไม                  
01303544 การวิเคราะหการทําไมในสวนปา                  

01303545 การวิจัยดําเนินงานทางวิศวกรรมปาไม                  
01303546 โลจิสติกสทางการปาไม                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ
ระหวางบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
01303547 ความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม                  
01303548 การยศาสตรปาไมประยุกต                  
01303549 การทําไมอยางยั่งยืน                  
01303551 การจัดการฐานขอมูลในทางปาไม                  
01303552 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการปาไม                  
01303553 การเขียนโปรแกรมประยุกตทางปาไม                  
01303561 การออกแบบเครื่องจักรกลปาไม                  

01303591 เทคนิคการวจิัยทางวิศวกรรมปาไม                  
01303596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม                  

01303597 สัมมนา                  
01303598 ปญหาพิเศษ                  
01303599 วทิยานิพนธ                  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  ดําเนินการโดยการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับภาควิชา หรืออาจมีตัวแทนจากสาขาวิชา
อ่ืนๆ เพื่อทวนสอบดวยวิธีการประเมินและการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนิสิตกลุมตัวอยาง วามีผลการ
เรียนรูเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะนิสิตยังไมสาํเร็จการศกึษา 
  - ทวนสอบบางรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดในปการศึกษานั้น 
  - ทวนสอบจากความเหมาะสมของการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงาน กรณีศึกษาใน
    วิชาภาคปฏิบัติ และงานอ่ืน ๆ ที่นิสิตไดรับมอบหมายใหทํา 
  - ทวนสอบจากการใหนิสิตประเมนิการเรียนการสอน การสมัภาษณนิสิต 
  - ทวนสอบจากการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต (ถามี) 
  - ทวนสอบในระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
  - การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตาม มคอ. 
  - ผลงาน รางวัล กิจกรรมของนิสิต 
  - การวิจัยภาวะการไดงานทําของบัณฑิต สัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
  - การประเมินโดยผูใชบัณฑิต บัณฑิตเกาที่ไปประกอบอาชีพแลว  
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1) ตามขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดบันานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
หรอืนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หนาท่ีของอาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย 
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  2) กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและ
การประเมินผล การทําวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา 
และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 

  3) มีการจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่ ใหคําแนะนําปรกึษาเพื่อเรยีนรู และการปรับตัว
เองเขาสูการเปนอาจารย ใหคําแนะนาํและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
เริ่มจากการสอนรวมกัน ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตนของอาจารยใหม
ตามระเบียบของคณะวนศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. การพฒันาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัด

และการประเมนิผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา และการประชมุวิชาการเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ 

  2) สนับสนุนใหเขาฝกอบรมเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยที่สอดคลอง
กับผลการเรียนรูในแตละดาน 

  3) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 

  4) จัดอาจารยพี่เลี้ยง (mentor) ใหแกอาจารยใหม 
  5) กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรยีน 
  6) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน e-learning 
 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
  1) การใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงานที่

เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
  2) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมดานวิศวกรรมปาไม 
  3) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมทักษะปฏิบัติการ 
  4) กระตุนอาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการดานวิศวกรรมปาไมเพิ่มขึ้น 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาทีม่ีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทําหนาท่ี 

 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร

และกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 

 คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และผูประสานงาน ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลว

นําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารย

ผูสอน ดําเนนิการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมนิผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปอยางมี

คุณภาพภายใตการกํากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจําคณะ 

 กํากับ ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย 

นายจางผูใชบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรงุ พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมี

คุณภาพ 

 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน 

 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ป 

2. บัณฑิต 
 มุงเนนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตองเปนผูมีความรู มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรยีนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมคีวามสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการ
จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของนิสิต ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรบัคุณวุฒแิตละคุณวุฒิและ
สื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมา
เปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรู บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทําทั้งในหนวยงานราชการและ
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เอกชน โดยจะทําการสาํรวจถึงจํานวนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
นอกจากนี้ในทุกปการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิตที่ครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตอไป 
 
ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศกึษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 แผน ก แบบ ก 2 ผลงานของนิสิตและผูสาํเรจ็การศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพมิพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
 
3. นิสิต 
 3.1  การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  การรับนิสิต 
  มีระบบการรับนิสิตที่สอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ 
มีคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระบุไวอยาง
ชัดเจนใน มคอ.2 คือ 

1. กําหนดเปาหมายจํานวนรับนสิิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร 

2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน

จนสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

   การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ความสุขดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยไดสงเสริม
ใหนิสิตรวมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทั้งการเรียนและการใช
ชีวิต เพ่ือใหนิสิตใหมของหลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจรยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา 
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสตูรแนะนําแนวทางการศกึษา การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับแผนการเรียนและขอกําหนดตางๆ 
 
 3.2  มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
  การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานพินธแกนิสิต ใชระบบอาจารยที่ปรึกษาในการดแูลนิสิต 
และอาจารยที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธไดนัดหมายไดหลายชองทางเพื่อ
การปรึกษา หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตโดยใชรูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย 
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พี่เลี้ยง ระบบเพ่ือนชวยเพื่อน เพื่อนตามเพื่อนภายในรุนของนิสิตเอง ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเขาถึง
นิสิต เปนการกระตุนใหนิสิตดําเนินการตามขั้นการศึกษาทีห่ลักสูตรไดจัดทําข้ึน เพื่อใหนิสิตสามารถ
ศึกษาไดตามขั้นตอนและกาวหนาไปพรอมกัน 
 
 3.3  มีกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
   การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 
     คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุม ติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานดานการคงอยูของ
นิสิต และการสาํเร็จการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 
   ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนิสิต 
     หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจํา
ทุกป เชน การรับนิสิต การสงเสรมิและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆ ของนิสิต เพ่ือนํามา
พัฒนาและควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมรีะบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต 
ดังน้ี 

1. ชองทางการจัดการรบัเรื่องรองเรยีนจากนิสิต โดยผานอาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา 

2. เม่ือมเีรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนํา

เรื่องรองเรียนเขาหารือในที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรบัทราบและพิจารณาหาทางแกไข 

หากขอรองเรียนที่เก่ียวของระดับภาควิชาและคณะอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการมอบหมาย

ใหประธานหลักสูตรนําขอรองเรียนดังกลาว ดาํเนินการโดยนําเขาประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา 

หรือ ระดับคณะตอไป 

3. มีการติดตามขอรองเรียน เพื่อรบัฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

4. อาจารย 
 4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรบัอาจารยใหม และมีกลไกลการคัดเลือก
อาจารยที่เหมาะสมโปรงใส 
  ภายใตการบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหนาภาควิชาและทมีผูบริหารกํากับดูแลและติดตาม
การบริหารงานและการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดาน
อัตรากําลังอาจารย การประเมินความตองการดานขีดความสามารถของแตละหลักสูตร โดยมีการประชุม
ของคณาจารยภาควิชา มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคดัเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความ
ตองการของหลักสูตรและสาขาวิชา มีการสรรหาจางงาน บรรจุ บุคลากรใหม ตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรบัและข้ันตอน ดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลงัตามเกณฑผานคณะและ

มหาวิทยาลัย ตามระบบ 

2. เมื่อไดอัตราอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกับอาจารยประจาํของภาควิชา เพื่อ

พิจารณาสาขาที่ตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติ
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ของผูสมัครอาจารยใหมเพื่อใหมีจํานวนอาจารยที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวชิา เสรมิสรางความ

เขมแข็งของหลักสูตร 

3. ประกาศรบัอาจารยตามระเบยีบของคณะและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการคดัเลือกอาจารยท่ี

เหมาะสมตามคุณสมบัติที่กําหนด 

4. แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณอาจารยใหม โดยกําหนดใหกรรมการสัมภาษณประกอบดวย

อาจารยในสาขาที่รับเขาอยางนอย 1 คน หัวหนาภาควิชา และผูบริหารของคณะ 

5. อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนาํในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดาน

อ่ืนๆ ตามภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรม สัมมนาจากทาง

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกทั้งยังทาํใหอาจารยใหมไดมเีครือขายรูจักกัน

ระหวางคณะ อาจารยใหมจะไดรับมอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา/อาจารยพี่เลี้ยง 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน 

งานดานวิจัย งานดานการบรกิารวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืนๆ 

โดยกรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

7. มีการแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอฝายวชิาการคณะ และกรรมการ

ประจําคณะ เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามลาํดับ แลว

แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป 

 4.2  คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารยในหลักสูตร 
  อาจารยในหลักสูตรมีคณุสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเปนสวน
ที่มาจากการรับสมัคร การคดักรองตามข้ันตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป มีการควบคุม กํากับ 

สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพอาจารยทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลักสูตรดาํเนินการพัฒนาตนเองตามความ

ตองการ 

3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยติดตามผลการพัฒนา และการนาํความรูไปใชประโยชน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาทีท่ันสมัย 
  หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้ 
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1. แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิ/มาตรฐานของสภาวิชาชพี(ถามี) และสอดคลองกับนโยบายการศกึษาชาติและมหาวิทยาลัยเพื่อ

กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของหลักสูตร 

2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสาํรวจความ

คิดเห็นของศิษยเกาและการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา 

learning outcome กําหนดรายวิชา สาระรายวชิาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

3. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผล

การเรียนรู (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome 

และจัดแผนการเรียนรวมกัน 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตร

โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ(ถาม)ี/ผูใชบัณฑิต เขามารวม

เปนกรรมการเพื่อใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลกัสูตร และลกัษณะของ

รายวิชาท่ีทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศกัยภาพของผูเรยีนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

5. เสนอความเห็นชอบตามลําดบัข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รบัทราบหลักสูตร 

6. นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 

7. สรุปผลการดาํเนินการประจําป (มคอ.7) 

8. มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป 

9. ประเมินความคดิเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต และนํา

ผลการประเมินไปปรับปรงุหลักสูตรตอไป 

 5.2 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
  1.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทาํรางรายการวิชาตามแผนการศึกษา
ของนิสิต เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาความถูกตองและประสานงานกับผูที่เก่ียวของ 
  2.  มีการประชุมคณาจารยเพื่อพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา
และประสบการณการทาํงานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 
  3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมขอมูล เพื่อนําเขาประชุม
ภาควิชาโดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 
นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญมาเปนอาจารยพิเศษในบางหัวขอ/
บางรายวิชา กาํหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทาํ มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศกึษา 
  4. อาจารยผูสอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑการวัดและประเมนิผลใหนิสิตทราบในวันแรกของ
การเรียนการสอน 
  5. หลังปดภาคการศกึษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย 
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  6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารยประจาํหลักสูตรทุกหลักสูตรรวมกันกําหนด
แนวทางในการกําหนดอาจารยผูสอนในแตละปการศึกษา 
 
 5.3 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
    การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวชิาและแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน 

เพื่อใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 

และ มคอ.4 พรอมท้ังกําหนดกิจกรรมการเรียนรู 

2. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาค

การศึกษา 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาใน

หลักสูตร เพื่อพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลขึ้น

เผยแพรกับนิสิต 

4. หลังจากครบกําหนดการเพิ่ม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอ

ภาควิชาเพื่อดําเนินการปดรายวิชา หากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไมใหมีปญหาในการกํากับ

ติดตาม มคอ.5/มคอ.6 

5. กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรพิจารณาวาควรปรับปรงุรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศกึษาถัดไป 

    การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1. หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2 

2. อาจารยผูสอนพิจารณาน้าํหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของ

รายวิชา ใน มคอ.2 มีการกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของ

แตละรายวชิา 

3. อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาขอสอบและนํามาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรียน

ตามเกณฑที่กําหนดไวแลวเสนอภาควิชาและคณะ 

4. หลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐาน

การเรียนรูและการพิจารณา ตัดสินผลการเรียนรวมกันในท่ีประชุมภาควิชา 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ตามรายวิชาที่เปดสอน เพื่อประเมินผลการเรยีนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธกีารท่ีใชในการ

ประเมิน เกณฑการประเมินและผลการประเมิน เพื่อหาแนวทางพัฒนาตอไป 
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   การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
1. อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู 

3. อาจารยผูสอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการแกไขเกรดของ

นิสิต 

4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แลวนาํเขา

ที่ประชุมกรรมการประจําคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด 

5. หลักสูตรนําขอมูลการประเมินผลการเรียนรูมาจัดทํา มคอ.7 

 5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  หลักสูตรจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมี
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปใช
ประโยชนและแกไขปญหาไดจริง จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้ หลักสูตร
ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการฝกประสบการณดานวิชาการและวชิาชีพใหแกนิสิต เพื่อให
นิสิตสามารถปฏับัติงานไดจริงเม่ือจบการศึกษา 
 
 5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
    การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

2. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกาํหนดใหมีคณะกรรมการงาน

วิชาการ กาํกับใหผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาใน

หลักสูตร เพื่อพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดาํเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศกึษา และมีการประเมินหลักสูตร 

5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงาน

ตอไป 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 
  มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของ
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อุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอขอ
งบประมาณประจําป ดังนี้ 

1. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาสรุปความตองการของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสาํรวจความพึงพอใจของนิสิต

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

3. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังภาควิชา เพือ่

รวบรวมเขาท่ีประชุมภาควิชา 

4. ภาควิชาดาํเนินการจัดทาํรางคาํของบประมาณประจําปสงไปยังคณะ สําหรับการจัดซื้อ

ครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรวมพิจารณาการจัดลาํดับความจําเปนในการดาํเนินการเสนอขอ

งบประมาณสําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ 

 6.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชา/หลักสูตรดาํเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองอยางเพียงพอเหมาะสม
และสามารถตอบสนองความตองการและความจําเปนพื้นฐานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 
 
 6.3 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
  มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา 
เพื่อนําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถ
ดําเนินการไดจะประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดาํเนินการ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
  

ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะใหดําเนินการ 

   

8. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี ) ทุกคน ได รับการ
ปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรยีนการสอน 

   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่
เก่ียวของกับศาสตรที่สอนหรอืเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง 

   

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอดความรู
ใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต
ความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

   

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  - มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แตละรายวชิา โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา รายายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 
  - มีการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละรายวิชาโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาปรับกล
ยุทธการสอนใหเหมาะสม 
  - มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน และนําผลการประเมินมาปรับกลยุทธ
การสอนใหเหมาะสมกับนิสิต 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  นิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในรายวชิาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงมีการ
ประเมินดานทักษะกลยุทธการสอนและการใชสื่อการสอน  อาจารยนาํผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงการเรียนการสอน และอาจารยประเมนิการสอนของตนเองและประเมินการเรียนรูของนิสิตดวย 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําโดยจัดทาํแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตวา
สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มคีวามรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด รวมถึงมีแบบสอบถามนิสิตป
สุดทาย และบัณฑิตจบใหมถึงความคิดเห็นตอภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมด
เพื่อการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานประจําปของหลักสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 
โดยคณะกรรมการประจําหลกัสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต
ละรายวิชา กรณทีี่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะ
เปนการปรับปรงุยอย ในการปรับปรุงยอยนั้น ควรทาํไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรงุ
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ี เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรจะสรุปผลการดาํเนินการประจําป เสนอหัวหนา
ภาควิชา และจัดใหมีการประชุมอาจารยประจาํหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาํเนินการหลักสูตร 
 



49 

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา 01303524 3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย การโปรแกรมจีไอเอส 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ GIS Programming 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษาดังนี้ 
 () วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมปาไม 
  (   ) วิชาเอกบังคับ 
  () วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การใชโปรแกรมจีไอเอส โดยทั่วไปจะเปนการใชงานตามคําสั่งพ้ืนฐานที่มีอยูแลว หากนิสิตตองการ
พัฒนาหรือสรางเครื่องมือสําหรับงานเฉพาะดาน จําเปนตองเรียนรูการเขียนโปรแกรมในเชิงลึก หรืออาจ
เลือกใชงานจากโปรแกรมแบบโอเพนซอรซที่มีความหลากหลายเฉพาะทางมากขึ้น รายวิชานี้จึงมี
ความสําคัญตอหลักสูตร เพราะจะชวยสนับสนุนและพัฒนาใหผูเรียน เพิ่มความสามารถในการทํางาน
โปรแกรมจีไอเอสไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
โครงสรางขอมูลอารคออบเจก การประมวลผลเชิงภูมิดวยไพธอน โปรแกรมจีไอเอสแบบโอเพน

ซอรซ การพัฒนาโปรแกรมจีไอเอสเพื่อประยุกตใชทางทรัพยากรปาไม โครงงานและการนําเสนอ 
ArcObjects data structures, geoprocessing with python, open source GIS software, 

GIS programming development for forest resource applications, project and 
presentation. 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
  

วช.มก. 2-1 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา 01303525 3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Spatial Statistical Data Analysis 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศึกษาดังนี้ 
 () วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมปาไม 
 (    ) วิชาเอกบังคบั 
 ( ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เนื่องจากการจัดการทรัพยากรปาไมที่อาศัยขอมูลภูมิสารสนเทศเปนหลักนั้น มีความจําเปนตองใช
การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพื้นท่ี เพื่อใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการอธิบายสถานภาพของทรพัยากรปาไม
และหาทางปองกันแกไข ในปจจุบันซอฟตแวรจีไอเอส มีการพัฒนาในสวนที่ใชคํานวณคาสถิติเชิงพื้นที ่
หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงควรมีการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตไดเรียนรู การผสมผสาน
ระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูลสถิติ และการใชโปรแกรมแบบโอเพนซอรซ ซึ่งเปนประโยชนตอวิชาชพีใน
อนาคต 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
แบบจําลองทางสถิติ การสุมตัวอยางเชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะหความออนไหวและความไมแนนอน 

วิธีการประมาณคาระหวางชวงเชิงพ้ืนที่ แบบจําลองการถดถอยเชิงพ้ืนท่ี โปรแกรมสถิติเชิงพื้นที่แบบ
โอเพนซอรซ โครงงานและการนําเสนอ 

Statistical models, spatial sampling, sensitivity and uncertainty analysis, spatial 
interpolation methods, spatial regression models, open source spatial statistical 
software, project and presentation. 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

วช.มก. 2-1 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา   01303545    3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การวิจัยดาํเนินงานทางวิศวกรรมปาไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Operations Research in Forest Engineering 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศกึษาดังนี้ 
  () วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
 (    )  วิชาเอกบังคับ 
 ()  วิชาเอกเลือก 
  (    ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
การวิจัยดาํเนินงานหรือ โออาร เปนหัวใจของการวางแผนจดัการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด งานวิศวกรรมปาไมเปนงานที่เก่ียวกับการนําไมในปาออกมาใชประโยชน ซึ่งมี
ลักษณะที่ตองใชศาสตรของ โออาร ในการวางแผนเชนเดียวกัน หากนิสิตตองการประกอบอาชีพ
วิศวกรรมปาไม จําเปนอยางย่ิงท่ีตองเรยีนรูรายวิชานี้ เพ่ือการวางแผน วิเคราะหตัดสิน การใชทรัพยากร
ปาไมอยางคุมคา 

7. คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนในทางวิศวกรรมปาไม ตัวแบบการขนสงและมอบหมายงาน ตัว
แบบโครงขาย ทฤษฎีเกม หวงโซมารคอฟ สินคาคงคลังและตัวแบบแถวคอย การจําลองแบบ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ โปรแกรมเชิงพลวัต และกรณีศึกษา 

Application of linear programming in forest engineering, transportation and 
assignment models, network models, game theory, Markov chains, inventory and 
queuing models, simulation, decision theory, dynamic programming and case study.  
 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

วช.มก. 2-1 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา   01303548              3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การยศาสตรปาไมประยุกต 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Applied Forest Ergonomics  

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศกึษา ดังนี้ 
  ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    (    ) วิชาเอกบังคับ 
    ( ) วิชาเอกเลือก 
  (     )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมมี   

4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
การนําไมออกจากสวนปาเปนงานที่ตองอาศัยเครื่องมือ แรงงานคน และการวางแผน การยศาสตร

เปนแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางคนกับเครื่องมือ ดังนั้น 
หลักสูตรนี้ จึงเห็นถึงความจําเปนท่ีตองมีการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อใหผู เรียนมีวิสัยทัศนในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม มีการประเมินสภาพการทํางานใหอยูในระดับมาตรฐานสากล ลดปญหาการใช
แรงงานผิดประเภท อันนําไปสูการพัฒนางานปาไมท่ีเกิดประโยชนสูงสุด 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 ภาพรวมทางการยศาสตร กิจกรรมในงานปาไม อันตรายและความเสี่ยงจากการทําไม การ
ประเมินสถานที่ทํางานทางปาไม มาตรฐานและองคกรที่เก่ียวของ การวัดผลกระทบทางการยศาสตรปา
ไม กรณศีกึษา 
 Ergonomics overview, activities in forestry works, hazards and risks from logging 
works, forest workplace assessment, related standards and organizations, forest 
ergonomics effects measurement, case study. 
 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

วช.มก. 2-1 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา   01303549                 3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การดําเนินงานปาไมอยางยั่งยืน 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Sustainable Forest Operations 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศกึษาดังนี้ 
  ()   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมปาไม 
  (    ) วิชาเอกบังคับ 
  () วิชาเอกเลือก 
  (    ) วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี
5.    วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การดําเนินงานปาไมในสวนปาเศรษฐกิจเปนงานท่ีเก่ียวกับการนําไมในสวนปาออกมาใชประโยชน 
เนื่องจากไมที่ทําออกมีขอบเขตพื้นท่ีและปริมาณจํากัด พื้นที่เดิมที่ตัดไมจะกลับมาเปนพ้ืนที่ปลูกปา เพ่ือรอ
การเจริญเติบโตและหมุนเวียนมาตัดไมใหมในรอบหนา หลักสูตรน้ี จึงเห็นถึงความจําเปนที่ผูเรียนรู ตองมี
ความเขาใจในเรื่องการดาํเนินงานปาไม มีการวางแผนลวงหนา เพื่อการพัฒนาและจัดการปาไมอยางย่ังยืน
ตอไป 

7. คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 
หลักการของการพัฒนาอยางย่ังยืน ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนดําเนินงานปาไม - เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรการดาํเนินงานปาไม การออกแบบพื้นที่การดําเนินงานปาไม การ
เลือกใชเครื่องจักรกลที่เหมาะสม การวางแผนการดาํเนินงานปาไม การจัดกําหนดการทําไม และ
กรณีศึกษา 

Sustainability principles, factors influencing forest operations planning- economic, 
social, and environment, forest operations economics, forest operations unit design, 
machine selection, forest operations planning, timber harvesting scheduling, case 
studies. 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

วช.มก. 2-1 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา   01303553              3(2-3-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การเขียนโปรแกรมประยุกตทางปาไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Application Programming in Forestry 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบณัฑิตศกึษา ดังนี้ 
  ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    (    )  วิชาเอกบังคับ 
    ( )  วชิาเอกเลือก 
  (  )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมมี   

4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
ปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะระบบฐานขอมูลที่เชื่อมตอ

กับอินเทอรเน็ต ทําใหการเก็บขอมูลทรัพยากรปาไมจากเดมิท่ีมีการจดบันทึกลงในกระดาษ เปลี่ยนมาใช
วิธีบันทึกลงในเครื่องโทรศพัทมือถือรุนใหมที่เรียกวา สมารทโฟน แลวสงผานขอมูลทางออนไลนไปเก็บไว
ดวยเทคโนโลยีกอนเมฆ อยางไรก็ตาม การสรางแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนทาํไดโดยการเขียนโปรแกรม
ประยุกตบนเครื่องโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะทางท่ีรายวิชาในหลักสูตรยังขาดอยู จึงมีความ
จําเปนตองเปดรายวิชานี้ เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูการพัฒนาระบบรับ-สงขอมูลผานเครือขายออนไลน 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ภาษาโปรแกรม การออกแบบผังโปรแกรม การเขียนโปรแกรม 
การนําเสนอโครงงาน 
 Program application development, programming language, flowchart design, 
programming, project presentation. 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1. รหัสวิชา 01303561     3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย การออกแบบเครื่องจักรกลปาไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Forest Machine Design 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
  ()  วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    (     )  วิชาเอกบังคับ 
    ( )  วิชาเอกเลือก 
  (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
แนวคิดการออกแบบเครื่องจักรกลเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องจักรกลท่ีเหมาะสมกับการปา

ไมไทย ซึ่งชวยใหการทํางานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใชแรงงาน ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานใน
อนาคต 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ตัวอยางเครื่องจักรกลทางปาไม สวนประกอบของเครื่องจักรกลทางปาไม การออกแบบ

เครื่องจักรกลเพื่อการทําไม การดัดแปลงและอุปกรณยึดติด โปรแกรมประยุกตเพื่อการพัฒนา
เครื่องจักรกล กรณีศึกษา 

Examples of forest machines, components of forest machinery, machine design 
for timber harvesting, modifications and attachments, application program for machine 
development, case study. 

8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1.  รหัสวิชา   01303541                  3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  ระบบการทําไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Logging Systems 

2. รายวิชาที่ขอปรับปรงุอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
  (  )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    ( ) วิชาเอกบังคับ 
    (     ) วิชาเอกเลือก 
  (      ) วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

6.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการทาํไมในปจจุบัน 
 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา 
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลีย่นแปลง 

01303541 ระบบการทําไม         3(3-0-6) 
     Logging Systems 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมม ี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี  
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ระบบการทําไม อุปกรณและวิธีการที่ใชในระบบ
การทําไม การวิเคราะหคาใชจายและผลผลิตของ
ระบบการทําไม ขอบังคบัการทําไม กรณีศกึษา มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

 
Logging systems, equipment and 

method used in the logging systems, cost and 
product analysis of logging systems.  Logging 
regulations. Case studies. Field trip required. 
 

01303541 ระบบการทาํไม  3(3-0-6) 
  Logging Systems 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมม ี
คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 

ระบบการทาํไม การขนสงไม ระบบการทําไม
ทอนในประเทศตาง ๆ ระบบการทําไมสําหรับพืช
พลังงาน การวิเคราะหระบบการทําไม การประยุกตใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบการทําไมของประเทศ
ไทย ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

Logging system, timber transportation, 
logging systems in different countries, logging 
system for bioenergy, logging system analysis, 
application of appropriate technology in Thai 
logging system, field trip required. 
 

 
 
 
 
 
ปรับปรุงคาํอธิบาย
รายวิชา 
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8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1.  รหัสวิชา   01303542              3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การประเมินผลกระทบการทําไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Logging Impact Assessment 
2.    รายวิชาที่ขอปรับปรงุอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศกึษาดังนี้ 
  (  )   วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    (    ) วิชาเอกบังคับ 
    ( ) วิชาเอกเลือก 
  (      )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  
3.    วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 
4.    วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน     ไมม ี
5.    วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
6.    วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

เพื่อใหเนื้อในรายวิชานี้สอดคลองกับสถานะการณปจจุบันท่ีการทําไมในประเทศไทยเกิดขึ้นใน
สวนปาทั้งสวนปาที่อยูในความดูแลของภาครัฐและเอกชน และการทําไมเพื่อใหเปนที่ยอมรบัตามหลัก
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองมีการทําไมเพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม อีกทั้งนําเศรษฐ
สังคมเขามาเก่ียวของเพื่อใหสังคมไดรับประโยชน มีความรู ความเขาใจในการทําไมมากยิ่งขึ้น 
7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรงุรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 
01303542 การประเมินผลกระทบ 
 การทําไม  3(3-0-6) 
 Logging Impact Assessment  
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การกําหนดสมมติุฐานของการเกิดผลกระทบของ
การทําไม วิธีการติดตามผลกระทบ การวิเคราะห
ขอมลูและการประเมินผลกระทบ การทําไมแบบลด
ผลกระทบและกฏเกณฑที่กําหนดเพื่อการปฏิบัติในการ
ทําไม 

 
Formulation of impact hypotheses, 

impact of logging, impact monitoring 
methods, data analysis and assessment of the 
impact, reduced impact logging (RIL) and 
code of practice for logging. 

01303542 การประเมินผลกระทบ 
 การทําไม  3(3-0-6) 
 Logging Impact Assessment  
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี
คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม แนวคดิดานผลกระทบ
จากการทําไม วิธีการติดตามผลกระทบ การ
วิเคราะหขอมูลและการประเมินผลกระทบจากการ
ทําไม การทําไมแบบลดผลกระทบ แนวทางการทํา
ไมเพ่ือประโยชนตามหลักมาตรฐานสากล กฏเกณฑ
ที่กําหนดเพ่ือการปฏิบัตใินการทําไม 

Environmental impact, logging impact 
concept, impact monitoring methods, data 
analysis and assessment of the logging 
Impact, reduced impact logging, logging 
guidelines following to International 
standard, code of practice for logging. 

 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง
คําอธิบายรายวชิา 
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8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1.  รหัสวิชา   01303544               3(2-3-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การวิเคราะหการทําไมในสวนปา 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Forest Plantation Harvesting Analysis 
2.   รายวิชาที่ขอปรับปรงุอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
  ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    (     ) วิชาเอกบังคับ 
    ( ) วิชาเอกเลือก 
  (     )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมม ี
4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสวนปา กฎหมาย และเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อใหการ
ทําไมในสวนปามีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับปรงุเนื้อหาบางสวนใหทันสมัยและเขากับสถานการณใน
ปจจุบัน 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงรายวิชา 
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลีย่นแปลง 

01303544 การวิเคราะหการทําไมในสวนปา  3(2-3-6) 
    Forest Plantation Harvesting Analysis 
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี
คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 
 การรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการทําไมในสวนปา 
การวิเคราะหสวนปาเชิงเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักการ
โปรแกรมเชงิเสน การดําเนนิงานตามแผนการการกําหนด
พื้นท่ีและเวลาการทําไม  การคํานวณคาใชจาย การ
ประเมินผลการทาํไมในสวนปา กรณีศึกษา 

Collection of necessary data for forest 
plantation harvesting, business economics analysis 
of forest plantation, principles of linear 
programming, operation of planning harvesting 
schedule, cost tracking calculation, evaluation of 
forest plantation harvesting, case study. 

01303544 การวิเคราะหการทาํไมในสวนปา    3(2-3-6) 
    Forest Plantation Harvesting Analysis 
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี
คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 
          การรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการทําไมใน
สวนปา การวิเคราะหสวนปาเชิงเศรษฐศาสตรธุรกิจ การ
ดําเนินงานตามตารางเวลาการทําไม การวิเคราะหการ
ขนสงไม การประมาณคาใชจาย การจัดการผูรบัเหมา 
การประเมินผลการทําไมในสวนปา กฎหมายที่เก่ียวของ
กับการทําไม กรณีศกึษา 
 Collection of necessary data for forest 
plantation harvesting, business economics 
analysis of forest plantation, operation of 
timber harvesting schedule, log transportation 
analysis, cost estimation, contractor 
management, evaluation of forest plantation 
harvesting, related policy of timber harvesting, 
case study. 

 
 
 
 
 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1.  รหัสวิชา   01303591               2(2-0-4) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  เทคนิควิจัยทางวิศวกรรมปาไม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Research Techniques in Forest Engineering 
2.   รายวิชาที่ขอปรับปรงุอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
  ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปาไม 
    () วิชาเอกบังคับ 
    (    ) วิชาเอกเลือก 
  (     )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมม ี
4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมม ี
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

ปรับปรุงเนื้อหาบางสวนใหทันสมัย ลดจํานวนหนวยกิต เนนเทคนิควิจัยในดานตางๆ ของงาน
วิศวกรรมปาไม เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการจัดเตรยีมโครงการวิทยานิพนธอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงรายวิชา 
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01303591 เทคนคิการวิจัยทางวิศวกรรมปาไม       3(3-0-6) 
    Research Techniques in Forest Engineering 
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 เทคนคิการวิจัยในทางวิศวกรรมปาไม การวิเคราะห
ปญหา วิธีรวบรวมขอมูล การกําหนดตัวอยางและเทคนิค
วิธีการ การวิเคราะห ตีความและวิจารณผลการวิจัย การ
จัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ 

Research techniques in forest engineering, 
problem analysis, data collection, identification of 
samples and techniques.  Research analysis, 
interpretation and discussion, preparation for the 
conference and publications 

01303591 เทคนคิวิจัยทางวิศวกรรมปาไม           2(2-0-4) 
    Research Techniques in Forest Engineering 
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมม ี
คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 
 เทคนคิวิจัยทางวิศวกรรมปาไมในดานตาง ๆ  การ
วิเคราะห ตีความและวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงาน
เพ่ือนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ การจัดทํา
โครงการวิทยานิพนธ 
 Research techniques in various forest 
engineering aspects, research analysis, 
interpretation and discussion, report preparation 
for the conference and publications, thesis 
proposal formulation 

ปรับลดหนวยกิต 
 
 
 
 
ปรับปรุง
คําอธิบายรายวชิา 
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8. อาจารยผูสอน 
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
 


