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แบบในการเสนอขอปรบัปรงุแกไขหลักสูตร 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแกไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการลุมน้าํและสิ่งแวดลอมปาไม ฉบับ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
............................... 

1. หลักสูตรฉบบัดังกลาวนี้ไดรบัทราบ/รบัรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือ
วันที่ 4 ตุลาคม 2555 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 23 
พฤษภาคม 2554 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม ครั้งที่..
5..../.......2559...........เม่ือวันที่.......14........เดือน........กรกฎาคม..............พ.ศ. 2559............. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริม่ใชกับนสิติรุนปการศึกษา  
ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2559 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประเทศ 
4.3 เพ่ือใหสอดคลองกับผลการวิจัยสถาบันที่ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานมีความตองการมหาบัณฑิต ที่มี

ความรูความสามารถดานการคิดวิเคราะห การวางแผน และการใชเทคโนโลยีในการวิจัยและการ
จัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข   

5.1 ลดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิมไมนอยกวา 38 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
5.2 ปดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังตอไปนี ้

01301522 บูรณาการจัดการลุมนํ้าและสิง่แวดลอม   3(3-0-6) 
5.3 ปรับปรุงรายวิชา  จํานวน 3 รายวิชา ดังตอไปนี ้

01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า 3(2-3-6) 
01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 3(3-0-6) 
01301582 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-3-6) 
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5.5 ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา                  38 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
                          ไมนอยกวา                            36 หนวยกิต 

 
ลดหนวยกิต 

1. วิชาเอก           ไมนอยกวา                   26 หนวยกิต 1. วิชาเอก             ไมนอยกวา                            24 หนวยกิต ลดหนวยกิต 
- สัมมนา                                             2 หนวยกิต 
01301597  สัมมนา                                   1, 1 

- สัมมนา                                                        2 หนวยกิต 
01301597  สัมมนา                                               1, 1 

 

- วิชาเอกบังคับ                                    12 หนวยกิต - วิชาเอกบังคับ                                              12 หนวยกิต  
01301521 การจัดการลุมน้ําประยุกต           3(2-3-6) 01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา           3(2-3-6)                 -ปรับปรุงรายวิชา 
01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน          3(2-3-6) 01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน                   3(2-3-6)  
01301581 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมปาไม      3(3-0-6)                    
01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการ          3(3-0-6) 

                  ลุมน้ําและส่ิงแวดลอมปาไม  

01301581 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมบูรณาการ          3(3-0-6) 
01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการ                    3(3-0-6) 

 ลุมน้ําและส่ิงแวดลอมปาไม  

-ปรับปรุงรายวิชา 
 
 

- วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา                     12 หนวยกิต  - วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา                                10 หนวยกิต  
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา   10 หนวยกิต  
01301511 การควบคุมการชะลาง               3(2-3-6) 

                  พังทลายของดิน 
01301511 การควบคุมการชะลาง                          3(2-3-6) 

                  พังทลายของดิน 
 
 

01301522 บูรณาการจัดการลุมน้ําและ         3(3-0-6) 
               ส่ิงแวดลอม 

 -ปดรายวิชา 

01301531 การบริหารงานลุมน้ํา                 3(3-0-6) 01301531 การบริหารงานลุมน้ํา                            3(3-0-6)  
01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา  3(3-0-6) 

                  และการไกลเกล่ียขอพิพาท                  
01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา             3(3-0-6) 

                  และการไกลเกล่ียขอพิพาท                   
 

01301541 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมน้ํา     3(2-3-6) 
                  และส่ิงแวดลอมปาไม 

01301541 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมน้ํา               3(2-3-6) 
และส่ิงแวดลอมปาไม 

 

01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง  3(2-3-6) 
                  เพ่ือการจัดการลุมน้ํา 

01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมน้ํา   3(2-3-6)                   
01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมน้ํา                   3(2-3-6) 
01301571 การวางแผนและการจัดการระบบ  3(2-3-6) 

                 การใชที่ดินแบบบูรณาการ  
01301582 การประเมินผลกระทบ              3(2-3-6) 

                  ส่ิงแวดลอมปาไม 

01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง             3(2-3-6)                                 
                 เพ่ือการจัดการลุมน้ํา 

01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมน้ํา             3(2-3-6)                  
01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมน้ํา                             3(2-3-6) 
01301571 การวางแผนและการจัดการระบบ            3(2-3-6) 

                 การใชที่ดินแบบบูรณาการ  
01301582 การประเมินผลกระทบ                         3(2-3-6) 

                  ส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
-ปรับปรุงรายวิชา 

01301583 คุณภาพน้ําในการจัดการลุมน้ํา     3(2-3-6)                  
01301596 เร่ืองเฉพาะทางการจัดการลุมน้ํา         1-3 

                 และส่ิงแวดลอมปาไม 

01301583 คุณภาพน้ําในการจัดการลุมน้ํา               3(2-3-6)                
01301596 เร่ืองเฉพาะทางการจัดการลุมน้ํา                   1-3 

และส่ิงแวดลอมปาไม 

 

01301598 ปญหาพิเศษ                                1-3 01301598 ปญหาพิเศษ                                          1-3  
2. วิทยานิพนธ      ไมนอยกวา                   12 หนวยกิต 

01301599 วิทยานิพนธ                               1-12 
2. วิทยานิพนธ      ไมนอยกวา                            12 หนวยกิต 

01301599 วิทยานิพนธ                                         1-12 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี ้

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงการสรางใหม 
1. วิชาเอก ไมนอยกวา       24 หนวยกิต 

    -สัมมนา 
    -วิชาเอกบังคับ 
    -วิชาเอกเลือก 
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 
 
 
 

ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา    26 หนวยกิต 
                   2 หนวยกิต 

    12 หนวยกิต 
ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     24 หนวยกิต 
                   2 หนวยกิต 

     12 หนวยกิต 
ไมนอยกวา     10 หนวยกิต 
ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา     36 หนวยกิต ไมนอยกวา    38 หนวยกิต ไมนอยกวา    36 หนวยกิต 

7. หลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการลุมน้าํและสิ่งแวดลอมปาไม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร  ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร : 25230021100121 
ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอมปาไม 
ช่ือหลักสูตร  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Watershed and Forest 

Environmental Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม) 
ช่ือยอ :  วท.ม. (การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม) 
ช่ือเต็ม :  Master of Science (Watershed and Forest Environmental Management) 
ช่ือยอ :  M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) 

3. วิชาเอก 
ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  

5.2 ภาษาที่ใช 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ 

มคอ. 2 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน 
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
- หลักสูตรปรบัปรุง กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอมปาไม 
- เริ่มใชมาต้ังแตปการศึกษา 2545 
- ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2554 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 

เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุมครั้ง

ที่ ….  เมื่อวันที่ …..… เดือน ………..………พ.ศ. ………..  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

ป พ.ศ. 2560 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม ของภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ 
8.2  นักวิจัยดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรระหวาง

ประเทศ 
8.3  อาจารยดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน 
8.4 ผูประสานงานโครงการดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 
8.5 ผูเช่ียวชาญดานจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม ประจําบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดลอม 
8.6 อาชีพอิสระ หรือนักธุรกิจ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
(ทุกระดับ) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ 

1. นายกิติชัย  รัตนะ  
3 9611 00082 49 9 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วนศาสตร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534 

2. นายปยพงษ ทองดีนอก 
3 3097 00153 58 6 

อาจารย ปร.ด. (วนศาสตร)                
วท.ม.  (วนศาสตร) 
วท.บ.  (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

3. นายสมนิมิตร พุกงาม 
3 7601 00455 53 9 
 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (วนศาสตร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาทีจํ่าเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในหลายทศวรรษที่ผานมา สงผลใหเกษตรกรเปลี่ยนวิถี

จากการทําการเกษตรเพ่ือการยังชีพ เปนการเกษตรเชิงพาณิชย กอใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม

เหมาะสม ความตองการใชที่ดินเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตมีมากขึ้น ทําใหพ้ืนที่ปาธรรมชาติถูกบุกรุกเพ่ือขยายเปน

พ้ืนที่เกษตรกรรม มีการทําการเกษตรและต้ังชุมชนบนที่สูง และพ้ืนที่ลาดชัน มีการใชปุยและสารกําจัดศัตรูพืช 

สงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน นํ้า  ปาไม ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และแหลงตนนํ้าลําธาร ในบางกรณีกอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางชุมชนที่อาศัยอยูบนพ้ืนที่ตน

นํ้าลําธารกับผูที่อยูทายนํ้า 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

การที่จะแกปญหาดังกลาวในขอ 11.1 น้ัน มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับความรวมมือจาก

ชุมชนที่เปนทั้งผูกอใหเกิดปญหา และเปนผูรับผลกระทบที่ตนเองกอขึ้น ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการนํามากําหนดนโยบายหรือแนวทาง

ในการแกปญหาแบบบูรณาการและเปนที่ยอมรับของประชาชน 
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11.3 สถานการณทางการเมืองและสิง่แวดลอม 

ในขณะที่ประเทศไดพัฒนาไปตามยุคสมัย พรอมการเสื่อมโทรมและปญหาสิ่งแวดลอมที่เพ่ิมมากขึ้น 

การเช่ือมโยงระหวางประเทศ การติดตอสื่อแบบไรพรมแดนที่รวดเร็ว ผูที่จบการศึกษาจะตองเปนผูที่รอบรูเชิง

วิชาการดานการจัดการลุมนํ้า สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ไมเฉพาะใน

ระดับประเทศเทาน้ัน อยางนอยในป 2558 ประเทศไทยตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ผูที่จบ

การศึกษาจะตองเปนผูที่รอบรูในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกดวยเพ่ิมภัยพิบัติ นํ้าทวม ภัยแลง ดินโคลนถลม การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใหครอบคลุมองคความรูที่สําคัญตอการนําไปใชแกปญหาดังกลาวในขอ 11 

โดยกําหนดใหนิสิตทุกคนไดศึกษาในเชิงลึกถึงผลกระทบของการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวของตอ

การทําหนาที่ของระบบนิเวศลุมนํ้า และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่ไม

เหมาะสม โดยใชหลักการ แนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศลุมนํ้าแบบบูรณาการ ซึ่ง

เกี่ยวของกับการจัดการทั้งทางดานชีวภาพ กายภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของชุมชน ควบคูกันไป 

12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบนั 

หลักสูตรน้ีมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิจัย สราง

องคความรูใหมและนวัตกรรมได ช้ีนําและใหบริการทางวิชาการแกสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม คงไวซึ่ง

ภูมิปญญาไทยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สอดคลองกับพันธกิจหลักของภาควิชา 

12.3 ความเชือ่มโยงในระดับภูมิภาคอาเซยีน 

หลักสูตรน้ีมุงทีจ่ะใหผูที่จบการศึกษามีความรูความเขาใจวิทยาการดานการจัดการนิเวศวิทยาลุมนํ้า 
ครอบคลุมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ในระบบนิเวศลุมนํ้าโดยเฉพาะทรัพยากร ดิน นํ้า ปาไมใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกดวย 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
ไมม ี

13.2  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ  
ไมมี  

 หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูเชิงลึกถึงผลกระทบของการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่
เก่ียวของตอการทําหนาที่ของระบบนิเวศลุมนํ้า ในการใหทรัพยากรนํ้าที่ดีทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และ
ระยะเวลาการไหล โดยการประยุกตองคความรูดานการจัดการลุมนํ้าแบบบูรณาการ ทั้งดานชีวกายภาพ 
เศรษฐศาสตร สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมนํ้าไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคของ
หลักสูตรเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1) มีความรู ความเขาใจ ถึงแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมทั้งทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปองกันและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอมปาไมที่เกิดจากกิจกรรม
การใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุมนํ้า ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู ทั้งทางดานชีวกายภาพ และเศรษฐศาสตร สังคม และ
วัฒนธรรม เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไมไดอยางเหมาะสม 

3) มีทักษะและศักยภาพทางการศึกษาวิจัยระดับสูง สามารถคนหาและพัฒนาองคความรู ตลอดจนนําไป
ประยุกตใชแกปญหาหรือกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้าใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอสวนรวม รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 

แผนและกลยุทธน้ีจัดทําเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยมีระยะเวลาใชแผน 5 ป  

 

การพัฒนา/การเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. การพัฒนาทักษะการสอน/การ

ประเมินผลของอาจารยตามผล
การเรียนรูทัง้ 5 ดาน 

 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย 
ทั้ง 5 ดานคือ คุณธรรมจรยิธรรม 
ความรูทกัษะทางปญญา  ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะใน
การวเิคราะหและการส่ือสาร 

- จํานวนโครงการการพัฒนาทกัษะ
การสอนและการประเมินผลของ
อาจารยตามผลการเรียนรูทัง้ 5 ดาน 

- ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ
ทักษะการสอนของอาจารยที่มุงผล
การเรียนรูทัง้ 5 ดาน 

2. การพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนรูและ
ปฏิบัติวิชาชีพ 

- จัดใหมกีารเรียนการสอนที่เนน
การคนควาตําราหรือแหลงขอมูล
ภาษาอังกฤษ และการเขยีน
บทความภาษาอังกฤษ 

- สนับสนุนใหนิสิตไปนําเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ
ประชุมนานาชาติ 

- นิสิตมีผลการสอบภาษาอังกฤษผาน
ตามเกณฑที่กําหนด  

- มีรายวิชาที่มีการมอบหมายงานให
นิสิตคนควาและ/หรือทํารายงาน
ภาษาอังกฤษ 

- แหลงสนับสนุนทุนในการนําเสนอ
ผลงานวิชาการจากบัณฑิตวทิยาลัย 

- เอกสารประชาสัมพันธใหนิสิตเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษ 

3. การพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม  

- สงเสริมการเขารวมกจิกรรมจติ
อาสาเพื่องานสาธารณประโยชน 
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- จัดโครงการรวมทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน และ/หรือ การ
มีสวนรวมดานการอนรุักษที่
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมระหวางอาจารยและ
นิสิต 

- นิสิตอยางนอยรอยละ 80 เขารวม
กิจกรรมสาธารณประโยชนและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมรวมทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําและ
ส่ิงแวดลอม 
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การพัฒนา/การเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
4. การพัฒนาใหนสิิตสามารถใช

องคความรูไปปฏิบัติงานไดจริง 
- สงเสริมใหมีการเรียนรูจากการได

ปฏิบัติจริงในพืน้ที่ (learning by 
doing) 

- ใหหนวยงานปฏิบัติหรือผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมในการกําหนด
หัวขอ ใหคําแนะนําการจัดทํา
วิทยานิพนธ 

- มีการเรียนการสอนในพื้นทีจ่รงิโดย 
การฝกปฏิบัตงิานภาคสนามและ
การศึกษาดงูานในรายวิชาตางๆ  

- มีการปรึกษาหารือระหวาง
หนวยงานปฏิบตัิดานการจัดการลุม
น้ําและส่ิงแวดลอมกับอาจารยผู
ควบคุมวิทยานพินธถงึหัวขอ
วิทยานิพนธที่เหมาะสม  

- วิทยานิพนธของนิสิตหรอืงานวจิัย
ของอาจารย 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
เปนแบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ไมม ี

1.3 การเทยีบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ดําเนินการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ มี 2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 

ภาคการเรียนที่ 2  เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

2.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสาขาวิชาวนศาสตร เกษตรศาสตร 
นิเวศวิทยา ชีววิทยา สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร หรือสาขาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของ  

2.2.2 มีคุณสมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดจบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ
สิ่งแวดลอมในระดับปริญญาตรีอาจไมมีพ้ืนฐานความรูดานการจัดการลุมนํ้าที่เพียงพอ  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนสิิตในขอ 2.3 

เพ่ือเปนการปรับพ้ืนฐานใหแกผูเขาศึกษาทีไ่มไดจบจากสาขาวิชาโดยตรง กําหนดใหเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานเปนรายวิชาเง่ือนไข  ตามดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ และคณะกรรมการประจาํตัวนิสิต 

2.5 แผนการรบันิสิตและผูสาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ปการศึกษา ปที ่1 ปที ่2 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา 
2559 10 - 10 คาดวาจะมีผูจบการศึกษา 
2560 10 10 20 ตลอดหลักสูตรปละ 10 คน 
2561 10 10 20 เริ่มจบป พ.ศ. 2561 
2562 10 10 20  
2563 10 10 20  

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา  362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 
รวมรายรับ 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

หมวดงบประมาณ ปงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบดําเนินงาน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
   - คาตอบแทน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
   - คาใชสอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
   - คาวัสดุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
   - คาสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2. งบอุดหนุน* 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
3. รายจายอ่ืน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจายทั้งสิ้น 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 
จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 

คาใชจายตอหัวในการผลิต  
บัณฑิตตามหลักสูตรตอป  

195,000 97,500 97,500 97,500 97,500 

หมายเหตุ: * งบอุดหนุน คือ คาครุภัณฑที่จดัซื้อจากงบประมาณแผนดิน 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน และศึกษาคนควาดวยตนเอง  

2.8 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. วิชาเอก    ไมนอยกวา    24 หนวยกิต 
- สัมมนา         2 หนวยกิต 
- วิชาเอกบังคับ      12 หนวยกิต 
- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  

- สมัมนา 2 หนวยกิต  

 01301597 สัมมนา  
(Seminar) 

      1,1 

- วิชาเอกบังคบั                                                               12  หนวยกิต 

 01301521** 
 

วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า 
(Watershed Ecosystem Management Science) 

3(2-3-6) 

 01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน 
(Land Use Ecohydrology) 

3(2-3-6) 

 01301581** วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 
(Integrated Environmental Science) 

3(3-0-6) 

 01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 
(Research Techniques in Watershed and 
Forest Environmental Management) 

3(3-0-6) 

 - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   10  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 01301511 การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

(Soil Erosion Control) 
3(2-3-6) 

 01301531 การบรหิารจดัการลุมนํ้า 
(Watershed Administration) 

3(3-0-6) 

 01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมนํ้าและการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  
(Participatory  Watershed Management and 
Dispute Resolution) 

3(3-0-6) 

 01301541 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 
(Technology for Watershed and Forest 
Environmental Management) 

3(2-3-6) 

 01301542 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขัน้สูงเพ่ือการจัดการลุมนํ้า 
(Advanced  GIS for Watershed Management) 

3(2-3-6) 
 

 
 **รายวิชาปรับปรุง 
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 01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมนํ้า 
(Watershed Management Modeling) 

3(2-3-6) 

 01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมนํ้า 
(Watershed Meteorology) 

3(2-3-6) 

 01301571 การวางแผนและการจัดการระบบการใชที่ดินแบบ
บูรณาการ 
(Integrated Land Use System Management 
and Planning) 

3(2-3-6) 

 01301582** การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment) 

3(2-3-6) 

 01301583 คุณภาพนํ้าในการจัดการลุมนํ้า 
(Water Quality in Watershed Management) 

3(2-3-6) 

 01301596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม  
(Selected Topics in Watershed and Forest 
Environmental Management) 

1-3 

 01301598 ปญหาพิเศษ  
(Special Problems) 

1-3 

ข. วิทยานพินธ      ไมนอยกวา    12  หนวยกิต                                   
 01301599 วิทยานิพนธ                                           

(Thesis) 
1-12 
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3.1.4 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ลุมนํ้า และสิ่งแวดลอมปาไม ประกอบดวยเลข  8 หลัก มคีวามหมายดังน้ี 
เลขลําดับที่ 1 - 2  (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
เลขลําดับที่ 3 - 5  (301) หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 
เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับช้ันป 
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปน้ี 

1 หมายถึง กลุมวิชาการอนุรักษ 
2 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการลุมนํ้า 
3 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐกิจ-สังคมของลุมนํ้า 
4 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยี 
5 หมายถึง กลุมวิชาดานอุตุนิยมวิทยา 
6 หมายถึง กลุมวิชาดานอุทกวิทยา 
7 หมายถึง กลุมวิชาการใชที่ดิน 
8 หมายถึง กลุมวิชาสิ่งแวดลอม 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

เลขลําดับที่ 8      หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                        
จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 3(3-0-6) 
01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก                                       3(- - -)   
  รวม         9( - - - ) 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า                                         3(2-3-6) 
 วิชาเอกเลือก                                         6(- - -)  
                         รวม            9( - - - ) 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน      3(2-3-6) 
01301597 สัมมนา       1 
01301599 วิทยานิพนธ                          3 
 วิชาเอกเลือก                          3(- - -)   
  รวม           10( - - - )    
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01301597 สัมมนา                      1 
01301599 วิทยานิพนธ                     9 
            รวม              10 
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3.1.6 คาํอธิบายรายวิชา 
01301511 
 

การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน    
(Soil Erosion Control) 

3(2-3-6) 

 กระบวนการชะลางพังทลายของดิน แบบจําลองการชะลางพังทลายของดิน 
การชะลางพังทลายแบบรองลึกและดินถลม การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพ่ือประเมินการชะลางพังทลายของดิน หลักการและวิธีการควบคุมการ ชะลาง
พังทลายของดินที่เหมาะสม ฝายตนนํ้าและหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า  

Process of soil erosion. Soil erosion model. Gully erosion and 
landslide. GIS application for soil erosion estimation. Principles and 
methods for appropriate soil erosion control. Check dam and vetiver 
grass for soil and water conservation. 

01301521** วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา 
(Watershed Ecosystem Management Science) 

3(2-3-6) 

 การประยุกตหลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการลุมนํ้า กระบวนการทางอุตุ-
อุทก วิทยาลุ ม นํ้ า  การใชที่ ดิ น  การอ นุ รักษ ดิ น  นํ้ า และป าไม  การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และมนุษยมิติในการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า พล
วัตรในการจัดการลุมนํ้า บูรณาการจัดการระบบลุมนํ้า และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การ
จัดทํารายงานกรณีศึกษาโครงการพัฒนาดานการจัดการลุมนํ้า มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Application of watershed management principles and practices. 
The processes of watershed hydro-meteorological, land use, forest, soil 
and water conservation, natural resources and environmental 
management, and human dimension for watershed ecosystem 
management. Dynamical watershed management. Integration of 
sustainable watershed and environmental system management. Written 
report on the case study of development watershed management 
project. Field trip required. 
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01301531 การบริหารจัดการลุมน้าํ 
(Watershed Administration) 

3(3-0-6) 

 หลักการวางแผน การออกแบบกระบวนการบริหารงานลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการ การนําแผนสูการปฏิบัติ แผนการติดตามและประเมินผล กฎและ
ระเบียบเพ่ือการบริหารลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม    

Planning principles. Design of integrated administration process 
for watershed and environment. Plan implementation,  monitoring and 
evaluation plan. Laws and regulations for watershed and environmental 
administration. 

01301532 
 

การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและการไกลเกลี่ยขอพพิาท 
(Participatory Watershed Management and Dispute 
Resolution) 

3(3-0-6) 
 

 แนวคิดและหลักการดานการมีสวนรวมของสาธารณชน การวิเคราะห ขอ
พิพาทในเชิงบูรณาการ การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางกระบวนการ มีสวน
รวมของสาธารณชนในการจัดการลุมนํ้า และการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เหมาะสม มี
การศึกษานอกสถานที่ 

Concept and principles in public participation. Integrated 
approach to dispute analysis, stakeholders analysis. Process formulation 
of public participation in watershed management and appropriate 
dispute resolution. Field trip required.  

01301541
  

เทคโนโลยเีพือ่การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม 
(Technology for Watershed and Forest 
Environmental Management) 

3(2-3-6) 

 ฮารดแวรและซอฟตแวรทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  นวัตกรรมเครื่องมือ
ทางดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ดิน ปาไม สิ่งแวดลอม การสรางและดัดแปลง
เครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของขอมูล 

  Hardware and software in environmental technology. Innovation 
of field instruments of meteorology, hydrology, soil, forest and 
environment. Invention and modification of instruments, data collection, 
analysis, and interpretation.  
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01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสงูเพื่อการจัดการลุมน้าํ 
(Advanced GIS for Watershed Management) 

3(2-3-6) 

 ลักษณะเฉพาะของขอมูลเชิงพ้ืนที่  แบบจําลองสภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข  
การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกวิทยา การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่แบบ
หลายเง่ือนไข การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการลุมนํ้า ภูมิวิทัศน
ทางอุทกวิทยา 

Spatial data characteristics. Digital terrain model. Spatial analysis 
in hydrology. Spatial multi criteria decision analysis. Application of GIS 
for watershed management. Geovisualization in hydrology. 

 
01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมน้ํา 

(Watershed Management Modeling) 
3(2-3-6) 

           ประเภทของแบบจําลอง การจําลองแบบมโนทัศน การจําลองแบบทางอุตุ-
อุทกวิทยา การชะลางพังทลายดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดิน และ
พลวัตรประชากร โปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการหาผลลัพธที่เหมาะสม และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การปรับเทียบและการตรวจสอบความถูกตองแบบจําลอง 
         Types of model, conceptual modeling. Hydro-meteorological, soil 
erosion, land use/land cover change and population dynamic modeling. 
Linear programming, optimization model and decision support system. 
Model calibration and verification. 
 

01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมน้ํา 
(Watershed Meteorology) 

3(2-3-6) 

 สภาพอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ลุมนํ้า ลักษณะอากาศใกลผิวดิน การคายระเหยนํ้า 
และการหมุนเวียนของพลังงานในลุมนํ้า  ปจจัยควบคุมความผันแปรของสภาพ
ภูมิอากาศ การตรวจวัดสภาพอากาศดวยเครื่องมือบันทึกอัตโนมัติ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดิน  สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกรอนตอ
พ้ืนที่ลุมนํ้า  

Meteorological aspect in watershed areas. Microclimate, 
evapotranspiration and energy cycle in watershed. Controlling factors of 
climate variation.  Measurement of climate by automatic recording 
device. Effects of land use/land cover change climate change and global 
warming towards watershed areas.  
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01301561  3(2-3-6) 
 กระบวนการทางนิเวศอุทกวิทยา พลวัตรพืช-ดิน-นํ้าของลุมนํ้า การจําลอง

แบบนิเวศอุทกวิทยา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดินและ
สภาวะโลกรอนตอหนาที่ของระบบนิเวศอุทกลุมนํ้า  
           Ecohydrological process. Watershed plant-soil-water dynamics. 
Ecohydrological modeling. Impact of land use/cover change and global 
warming on watershed ecohydrological functions. 
 

01301571 การวางแผนและการจัดการระบบการใชทีดิ่นแบบบรูณาการ 
(Integrated Land Use System Management and 
Planning) 

3(2-3-6) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีปฏิบัติในการวางแผน และการจัดการระบบการใชที่ดิน
แบบบูรณาการ กระบวนการและวิธีการวางแผนการใชที่ดินแบบบูรณาการ การ
จําแนกสมรรถนะที่ดินและความเหมาะสมของที่ดิน การใหสาธารณชนมีสวนรวมใน
การวางแผนการใชที่ดินแบบบูรณาการ มีการฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการใชที่ดิน และ
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Theories, concepts, and practices in integrated land use system 
planning and management. Method and process for integrated land use 
planning. Land capability and land suitability classification. Public 
participation in integrated land use planning. Land use planning practices 
and field trip required. 
 

01301581** วิทยาศาสตรสิง่แวดลอมบูรณาการ 
(Integrated Environmental Science) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดสําหรับการศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ความเขาใจในกระบวนการ
วิทยาศาสตรและมิติสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาสิ่งแวดลอม ไดแก ทรัพยากรศาสตร นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร มนุษยมิติ 
อนามัยและสาธารณสุข การทองเที่ยว และมลพิษสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงคของการจัดการลุมนํ้า 

Concepts in environmental science study. Understanding in 
scientific process and environmental science dimension.   Relationship 
of various subject fields related to environmental studies such as 
resource studies, ecology, economics, human dimension, public health 
and sanitation, tourism, and pollutions to fulfill watershed management 
objectives. 

 

 
 

** รายวิชาปรับปรุง 
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01301582** การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment) 

3(2-3-6) 

 วิธีการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
โครงการพัฒนาที่มีหลายวัตถุประสงค มาตรการปองกันและควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น การประเมินผลกระทบทางสังคมสุขภาพ และยุทธศาสตร 
การจัดการระบบสิ่งแวดลอม การเปรียบเทียบโครงสรางของพ้ืนที่ศึกษากับพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพสูง (พ้ืนที่ตนนํ้าที่สมบูรณ) เพ่ือประเมินสถานภาพของพ้ืนที่ศึกษา และฝกการ
วิเคราะหกระบวนการพัฒนา และการทํางานตามหนาที่ของระบบนิเวศประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้น มีการศึกษานอกสถานที่ 

Methods of environmental system analyses. Environmental 
impact assessment of a multipurpose development project.  Protect 
and control measures for probably adverse impacts. Social, health and 
strategic environmental assessment. Environmental management. 
Comparison between structure of study area and fertile head watershed 
area for status assessment of study area. Practices in development 
process analysis and ecosystem function including impact assessment. 
Field trip required. 

 
01301583 คุณภาพน้ําในการจัดการลุมน้ํา 

(Water Quality in Watershed Management) 
3(2-3-6) 

 คุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพนํ้า และการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในลุมนํ้า การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและกิจกรรมในลุมนํ้าที่สงผลกระทบตอคุณภาพนํ้า วิธีปฏิบัติ
และแนวทางในการควบคุมคุณภาพนํ้าในลุมนํ้า มีการศึกษานอกสถานที่ 

Water quality, water quality standards, and water quality analysis 
in watershed.  Land use change and watershed activities affecting water 
quality. Practices and guidelines in controlling water quality in 
watershed.  Field trip required. 

 

 

 

 

 

 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม 
(Research Techniques in Watershed and Forest 
Environmental Management) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของการวิจัยดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม เทคนิค
วิจัยดานอุตุนิยมวิทยา คุณภาพนํ้า อุทกวิทยา สังคมและการวิจัยเชิงนโยบาย ที่
เกี่ยวของกับการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม มีการจัดทํารายงานโครงรางการ
วิจัย 

Significance of watershed and forest environmental research. 
Research techniques in meteorology, water quality, hydrology, social 
and policy research related to watershed and forest environmental 
management. Written report of research proposal required. 

 
01301596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Selected Topics in Watershed and Forest 
Environmental Management) 

1-3 

 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไมในระดับปริญญาโท 
หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in watershed and forest environmental 
management at the master’s degree level. Topics are subject to 
change for each semester. 

 
01301597 สัมมนา 

(Seminar) 
1 

 การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจ สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ
สิ่งแวดลอมปาไมในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in 
watershed and forest environmental management at master’s degree 
level. 

 
01301598 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 
1-3 

 การศึกษาคนควาทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม ระดับปริญญาโท 
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in watershed and forest environmental 
management at the master’s degree level and compile into a written 
report. 
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01301599 วิทยานพินธ 
(Thesis) 

1-12 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
Research at master’s level and compile into a thesis. 
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3.2 ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายกิติชัย รัตนะ 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
ปร.ด. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 
3 9611 00082 49 9 

งานวิจัย 
1. ความพึงพอใจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตอการถายโอนภารกกิจดานน้ํา
บาดาล: กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา, 
2557 

2. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนน้ําแมถาง-
แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร, 
2557 

3. การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําใน
การจัดการน้ําชลประทานของโครงการ
ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นคร
หลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, 2557 

4. ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากร
น้ําของประชาชนในพ้ืนที่ตนน้ําลุมน้ําแมน้ํา
เมืองตราด: กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย 
อําเภอบอไร จังหวัดตราด, 2557 

5. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนพ้ืนที่
หาดสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557 

6. ความคิดเห็นตอการปรับตัวของชุมชนในการ
ใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่แนวกันชนรอบ
อุทยานแหงชาติผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี, 
2557 

01301521 
01301531 
01301581 
01301582 
01301583 
01301585 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

01301521 
01301531 
01301532 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

2 นายปยพงษ ทองดีนอก 
อาจารย 
วท.บ.  (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 
วท.ม.  (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
ปร.ด. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 
3 3097 00153 58 6 
 

งานวิจัย  
1. ผลกระทบของละอองลอยในอากาศท่ีเกิด

จากไฟปา และการเผาซากพืชในพ้ืนที่เกษตร
ตอลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน, 
2556 

2. Assessment of Aerosol-cloud-rainfall 
Interactions in Northern Thailand, 
2556   

3. Role of Soil Temperature and 
Moisture on Soil Respiration in a Teak 
Plantation and Mixed Deciduous 
Forest in Thailand, 2556  

01301522 
01301562 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

 

01301521 
01301541 
01301551 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

3 นายสมนิมิตร พุกงาม 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526 
 

งานแตงเรียบเรียง 
การสํารวจอุตุ-อุทกวิทยาปาไม, 2558 

 
 

01301511 
01301597 
01301596 
01301598 
01301599 

01301511 
01301521 
01301596 
01301597 
01301598 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535 
วท.ด. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 
3 7601 00455 53 9 

งานวิจัย 
1. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบางประการ ใน

พ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่วนเกษตรและพ้ืนที่
เกษตรกรรม บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ํายอยหวยแรง-
คลองพีด จังหวัดตราด, 2555 

2. การเปรียบเทียบการประมาณคาสูญเสียดิน
โดยแบบจําลอง USLE, MMF และ RMMF 
บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ําชุน อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ, 2556 

3. Application of SWAT Model for 
Assessing Effect on Main Function of 
Watershed Ecosystem in Headwater, 
Thailand, 2558 

01301599 

4 นางสาวสุภัทรา  ถึกสถิตย 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 
วท.ด. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 
3 2406 00100 78 5 
 

งานวิจัย 
1. การประยุกตใชแบบจําลอง SWAT เพ่ือ

ศึกษาปรากฏการณเอลนีโญ และลานีญาตอ
ปริมาณน้ําทา บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ําสาขาลําชี,  
2557 

2. การศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปยก
ในการปองกันไฟปาบริเวณพ้ืนที่แนวกันชน
ระหวางพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ปา,  
2555 

3. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบางประการ ใน
พ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่วนเกษตรและพ้ืนที่
เกษตรกรรม บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ํายอยหวยแรง-
คลองพีด จังหวัดตราด, 2555 

01301521 
01301571 
01301581 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

01301521 
01301571 
01301581 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

5 นายสิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ 
รองศาสตราจารย 
กศ.บ.  (เคมี), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522 
วท.ม.  (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2525 
วท.ด.  (ปฐพีวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
3 1085 00379 27 4 

งานวิจัย 
1. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบางประการใน

พ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณลุม
น้ําสาขาลําพะเนียง จังหวัดหนองบัวลําภู, 
2556 

2. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ
และฟนฟูพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1B: 
กรณีศึกษา เขาขนานจิต อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, 2559 

3. Effect of Land Use on Water Quality: 
A Case Study in Trang Watershed, 
2558 

01301521 
01301522 
01301523 
01301524 
01301531 
01301581 
01301582 
01301583 
01301588 
01301589 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

01301521 
01301581 
01301582 
01301583 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 
01301599 

6 นางสาวนฤมล แกวจําปา 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
วท.ม. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

งานวิจัย 
1. ความผันแปรของปริมาณน้ําฝนและการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ํา
พอง, 2555 

2. ผลของพืชแซมยางพาราตางชนิดกันตอ
ปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ

01301561 
01301562 
01301591 
01301596 
01301597 
01301598 

01301521 
01301561 
01301551 
01301591 
01301596 
01301597 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

Ph.D (Bioresource and Plant 
Production Science), Ehime 
University, Japan 2555 
3 5712 00282 95 7 

ของดิน, 2557 
3. Public Participation on Water 

Resources Management in Lao PDR: 
Case Study Banhome Village, 
Hadsayfong District, 2557  

4. Investigation Species of Edible Tree 
and Medicinal Plants in Faculty of 
Agriculture, KhonKaen University, 2557  

 

01301599 
 

01301598 
01301599 

3.2.2 อาจารยผูสอน  
ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายชัชชัย  ตันตสิรินทร 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ.  (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533 
วท.ม.  (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 
3 1021 02159 69 1 

งานวิจัย 
1. แบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือประมาณคาการ

คายระเหยน้ําของปาดิบเขา หวยคอกมา 
ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม: 1.  การจําลอง
แบบ การปรับเทียบ และการทวนสอบ, 
2556 

2. Bedload Transport in SE Asian 
Streams-Uncertainties and 
Implications for Reservoir 
Management, 2557 

3. Turbidity-based Sediment Monitoring 
in Northern Thailand: Hysteresis, 
Variability, and Uncertainty, 2557 

01301523 
01301561 
01301563 
01301572 
01301596 
01301597 
01301598 
 
 

01301521 
01301542 
01301543 
01301561 
01301596 
01301597 
01301598 

2 นายยุทธพงษ  คีรีมังคละ 
อาจารย 
วท.บ.  (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
วท.ม.  (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 
3 4401 00684 48 4 

งานวิจัย 
1. ความชื้นดินในพ้ืนที่พัฒนาปาไมรูปแบบ 

ตาง ๆ บริเวณลุมน้ําหวยฮองไคร จังหวัด
เชียงใหม, 2558 

2. การสูญเสียดินจากพ้ืนที่ใชประโยชนที่ดิน
รูปแบบตาง ๆ : กรณีศึกษาตําบลไทย
สามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, 2558 

01301521 
01301522 
01301571 
01301581 
01301582 
01301583 
01301596 
01301597 
01301598 

01301521 
01301561 
01301571 
01301581 
01301582 
01301596 

 

3 นางสาววีนัส ตวนเครือ 
อาจารย 
วท.บ. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 
วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและ
ส่ิงแวดลอม), 2551 

งานวิจัย 
1. การเตรียมรับมือและปองกันผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอ
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมแหลงธรรมชาติ
อันควรอนุรักษประเภทน้ําตก, 2558 

2. ผลกระทบของละอองลอยในอากาศท่ีเกิด

01301521 
01301551 
01301561 
01301571 
 

01301521 
01301551 
01301561 
01301571 
01301596 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 
ปจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
3 5013 00624 64 7 
 

จากไฟปา และการเผาซากพืชในพ้ืนที่เกษตร
ตอลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน, 
2556 

3. Assessment of Aerosol-Cloud-Rainfall 
Interactions in Northern Thailand, 
2557 

 

4 นายวิชา นิยม 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (วนศาสตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521 
วท.ม. (วนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523 
Ph.D. (Forest Resource 
Management), 
University of the Philippines at 
Los Banos, Philippines, 2532 
3 1005 02402 66 4 

งานวิจัย 
1. ความพึงพอใจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตอการถายโอนภารกิจดานน้ํา
บาดาล: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา, 
2557 

2. รูปแบบการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนน้ําแมถาง-แมคํา
ปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร, 2557 

3. การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําใน
การจัดการน้ําชลประทานของโครงการ
ชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นคร
หลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, 2557 

4. ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากร
น้ําของประชาชนในพ้ืนที่ตนน้ําลุมน้ําแมน้ํา
เมืองตราด: กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย 
อําเภอบอไร จังหวัดตราด, 2557 

5. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนพ้ืนที่
หาดสระบัว ตําบลทาศาลา จังหวัด
นครราชสีมา, 2558 

01301531 
01301532 
01301596 
01301599 

 
 

01301531 
01301532 
01301596 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน
ในหลักสูตร
ปรับปรุง 

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

งานวิจัย  
1. ผลของน้ําทิ้งจากการเล้ียงกุงขาว (Penaeus vannamei) 

แบบพัฒนาตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2551  

2. การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการบริหารและบูรณาการการ
จัดการทรัพยากร ในลุมน้ําเจาพระยาโดยใชขอมูลจาก
โครงการวิจัย GAME-T, 2551  

3. การวิเคราะหพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการจัดการทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน บริเวณลุมน้ําคลองมวง ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา, 2551  

4. พฤติกรรมสัตวที่บอกนัยการเกิดดินโคลนถลมจากการ
สังเกตพบโดยคนทองถิ่นในอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ, 
2553  

5. โครงสรางระบบส่ิงแวดลอมการเกษตรของมันสําปะหลัง
ในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, 2553  

6. การอนุมานหลักการจัดเรียงโครงสรางส่ิงแวดลอมในการ
บําบัดน้ําเสีย: กรณีศึกษาชุมชนบางปรอก จังหวัดปทุมธานี
, 2553  

7. การจําลองแบบเครือขายเพ่ือทํานายผลผลิตมันสําปะหลัง
ในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, 2553  

8. นัยทางวิทยาศาสตรขององคความรูเร่ืองการบําบัดน้ําเสีย
ของชุมชนบริเวณแมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง, 2553  

9. กระบวนการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอมดาน
การเกษตรของชุมชนคอยรุตต๊ักวา, 2554  

10. การวางแผนคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีใหเกิดความ
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในพ้ืนที่
ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2558  

01301511 
01301561 
01301596 

 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรอืสหกิจ) (ถามี) 
ไมม ี

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 
ไมม ี

4.2 ชวงเวลา 
ไมม ี

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไมม ี
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5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

ขอกําหนดในการจัดทําวิทยานิพนธเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองทําการวิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ โดยมีคระ
กรรมการที่ปรกึษาตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู 

มหาบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม หรือผลงานวิจัยที่สามารถประยุกตในการจัดการลุมนํ้า
และสิ่งแวดลอมปาไมอยางเปนรูปธรรม มีทกัษะดานการวิจัย สามารถพัฒนางานวิจัยตางๆ ไดโดยอิสระ 

5.3 ชวงเวลา 

ตามแผนการศกึษา 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร จะจัดใหมีการปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับโครงสราง
หลักสูตร สาระหลักของรายวิชาตางๆ และแนวปฏิบัติ ใหแกนิสิตกอนการเปดเรียนภาคการศึกษาแรก และ
ดําเนินการแตงต้ังประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวใหกับนิสิตเปนรายบุคคล 

5.6 กระบวนการประเมินผลวิจัย 

การประเมินผลวิจัยของนิสิตประกอบดวยการดําเนินงานในสวนตางๆ ดังน้ี 

1) ใหนิสิตนําเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตรรวมกับนิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร 
คณาจารยและผูสนใจ 

2) ใหนิสิตสอบปากเปลาเพ่ือนําเสนอวิทยานิพนธเมื่อดําเนินงานวิจัยแลวเสรจ็ โดยมีผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอกเปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 

3) ใหนิสิตดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนสิติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม มีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ดังตอไปน้ี 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอน/กิจกรรมที่จะใช 
- มีทักษะในการทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ไมใชความคิดตนเองเปนที่ตัง้ มี
จิตสาธารณะ/จติอาสา 

- มีทักษะในการวางแผน การแกปญหาทรัพยากร
แบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งมติิทางระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อปองกัน 
ฟนฟู หรอืลดผลกระทบที่เกดิจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ํา 

- กระบวนการกลุมสัมพันธ (ชวงปฐมนิเทศ ศึกษา และ
ฝกปฏิบัติภาคสนาม) 

- การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม 
- Problem Based Learning 
- การทําวิจัยเชงิประยกุตเพือ่การนําไปใชประโยชน 
-  ปญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ 
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการ
ประพฤติปฏิบัติ โดยใชหลักการ 
เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 

2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและ
จัดการปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง 
และขอบกพรองทางจรรยาบรรณ โดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน  

 

- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุม
สัมพันธในชวงปฐมนิเทศ ทกุ
รายวิชามกีารสอดแทรกตัวอยาง
ปญหา และแนวทางในการ
แกปญหา ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ในประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

- กําหนดใหมีขอสอบเพื่อประเมนิ
คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ 
และวิชาการในรายวิชาที่เกีย่วของ 

- กําหนดใหมีการถามในประเด็นที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม จรยิธรรม ใน
การสอบประมวลความรอบรู 

- นําผลสรุปการประเมิน
การสอนในประเด็นที่
เกี่ยวกับการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ของแตละรายวชิามา
พิจารณา 
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2.2 ความรู 
ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแท
ในหลักการทฤษฎี และงานวิจัย 

2) ความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู 
ใหมๆ  และการประยุกต  

 

- การบรรยาย ประกอบการซกัถาม 
- การอภิปรายกลุม 
- การทําบทปฏิบตัิการ 
- การมอบหมายงาน 
- การคนควาดวยตนเอง 
- การศึกษาดงูานนอกสถานที ่

-  การสอบขอเขยีน 
-  การเสนอรายงาน 
- การนําเสนอผลงานหนาชั้น

เรียน 
- การสอบประมวลความรอบรู 

2.3 ทักษะทางปญญา 
ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจภายใต
ขอจํากัดของขอมูล  

2) สามารถสังเคราะห  และบูรณาการ
องคความรูเพ่ือพัฒนาความคิดใหม  

3) สามารถวางแผนและทํา
โครงการวิจัยคนควาได  

- การทําบทปฏิบตัิการ 
- Project  Based Learning 
- Problem Based Learning 
- การมอบหมายงาน 
- การนําเสนอผลงาน 
- การคนควาดวยตนเอง 
-  การศึกษา และฝกปฏิบัตินอก

สถานที ่
-  การศึกษาดงูานนอกสถานที ่

-  การสอบขอเขยีน 
-  การเสนอรายงาน 
-  การนําเสนอผลงานหนา

ชั้นเรียน 
-  การทดสอบการปฏิบัต ิ
-  การสอบประมวลความ

รอบรู 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1) มีภาวะผูนําในการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
และสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการ
แกไขปญหาทีซ่ับซอน ยุงยาก  

2) มีความรับผดิชอบ มีความมุงมั่นใน
การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
โดยมีการประเมิน วางแผน และ
ปรับปรุงตนเอง  

 

- การมอบหมายใหทํางาน
รวมกันเปนกลุม เพื่อฝก 
การเปนทั้งผูนํา และผูตามที่
ดี ในการรับฟง การยอมรับ 
หรอืปรับเปล่ียนความ
คิดเห็น 

- มีการกําหนดใหนิสิตสงงาน
ใหตรงตอเวลา และมีการ
กําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
หากไมปฏิบัติตาม เชน การ
ตัดคะแนน   

- กําหนดใหทกุรายวิชามีการ
ประเมินผลดานรับผิดชอบของ
นิสิต เชน ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย การสง
งานตรงตอเวลา 

- ใหนิสิตประเมินตนเอง และ
ผูรวมงานในกลุม ในประเด็นที่
เกี่ยวกับระดับของการมีสวน
รวมในการทํางานรวม และนํา
ผลการประเมินที่ไดเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผล
รายวิชา 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 

1) สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม  

2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  

3) สามารถนําเสนอรายงาน 
วิทยานิพนธ หรือ โครงการ
คนควา ที่ตีพิมพในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ 

- การทําบทปฏิบตัิการที่มีการ
ใชคณิตศาสตร สถิติ หรอืการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข เปน
เครื่องมอืในการวิเคราะห
ปญหา 

- การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 

- การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการผานการสัมมนาทาง
วิชาการ 

- การทดสอบความสามารถ
ในการใช คณิตศาสตร สถิติ 
หรือการวเิคราะหเชิงตวัเลข 

- การนําเสนอผลงานใน
รายวชิาสัมมนา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการประพฤติปฏิบัติ โดยใชหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง และขอบกพรองทาง

จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน  

3.2 ความรู 
1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทในหลกัการทฤษฎี และงานวิจัย 
2) ความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู ใหมๆ  และการประยุกต  

3.3 ทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใตขอจํากัดของขอมูล  
2) สามารถสังเคราะห  และบูรณาการองคความรูเพ่ือพัฒนาความคิดใหม  
3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยคนควาได  

3.4 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
1) มีภาวะผูนําในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุมและสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการ

แกไขปญหาทีซ่ับซอน ยุงยาก  
2) มีความรับผดิชอบ มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยมีการประเมิน วางแผน 

และปรับปรุงตนเอง  

3.5 ทักษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไขปญหาอยางเหมาะสม  
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  
3) สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ หรือ โครงการคนควา ที่ตีพิมพในรูปแบบที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ 

การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม ดังแสดงในตารางที่ 1
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มคอ. 2 
 

ตารางที ่1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 
01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา             

01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน             

01301581 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมบูรณาการ             

01301591 
เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมน้ําและ
ส่ิงแวดลอมปาไม 

            

01301597 สัมมนา             

01301599 วิทยานิพนธ             

01301511 การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน             

01301531 การบริหารงานลุมน้าํ             

01301532 
การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท 

            

01301541 
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมน้ําและ
ส่ิงแวดลอมปาไม 

            

01301542 
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรขั้นสูงเพ่ือการ
จัดการลุมน้ํา 
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มคอ. 2 
 

ตารางที ่1 (ตอ) 
 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 
01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมน้ํา             

01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมน้ํา             

01301571 
การวางแผนและการจัดการระบบการใช
ที่ดินแบบบูรณาการ 

            

01301582 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม             

01301583 คุณภาพน้ําในการจัดการลุมน้ํา             

01301596 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและ
ส่ิงแวดลอมปาไม 

           
 

01301598 ปญหาพิเศษ              

หมายเหตุ:  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะที่นิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการทวน
สอบระดับภาควิชา เพ่ือทวนสอบ ดังน้ี 

1) ตรวจสอบจากผลคะแนนการสอบ และ/หรือ งานที่มอบหมายในแตละรายวิชา  
2) ใหนิสิตนําเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3) ใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร รวมกับนิสติ

ในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร คณาจารย และผูสนใจ 
4) ใหนิสิตสอบประมวลความรอบรู (Comprehensive Examination) โดยมีตัวแทนจากบัณฑิต

วิทยาลัยเปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
5) ใหนิสิตสอบปากเปลาเพ่ือนําเสนอวิทยานิพนธเมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ โดยมีตัวแทนจากบัณฑิต

วิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
6) ใหนิสิตดําเนินการใหนําเสนอผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มี

กระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
7) ทําการทวนสอบรายวิชา โดยการสุมเลือกรายวิชาในแตละกลุมวิชา ดําเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรที่ไมไดเปนเจาของวิชาเปนผูดําเนินการ  
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา ดําเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบของ

ภาควิชา และคณะ เพ่ือทวนสอบ ดังน้ี 
1) อัตราการไดงานทําของมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู 

ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพการงาน 
2) ประเมินความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม  
3) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม

ของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว  
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หมวดที่  6  การพัฒนาอาจารย 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหมประจําหลักสูตร 

1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหมประจําหลักสตูร ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย ระบบการบริหาร
และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจทัง้ 4 ดาน กฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะ ระบบอาจารยที่ปรึกษา และกิจกรรมตางๆ ของคณะ 

2)  สงเสริมอาจารยใหมประจําหลักสูตร ใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเน่ือง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

3)  มีการจัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเรียนรู และการปรับตัวเองเขาสูการเปน
อาจารยใหมประจําหลักสูตร ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการสอน
รวมกัน ประเมนิและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตนของอาจารยใหมประจําหลักสูตร ตามระเบียบของคณะ
วนศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารยใหมประจาํหลักสูตร 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) จัดใหมีระบบการประเมินดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน และผูเรียน 

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
2) จัดวาระการประชุมภาควิชาฯ และอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือทบทวน/ประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลกัสูตร 
3) สนับสนุนใหอาจารยใหมประจําหลักสูตร เขาฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่

ทันสมัยทีส่อดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน  
4) สนับสนุนอาจารยใหมประจําหลักสูตร เขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผล 
5) จัดอาจารยพ่ีเลี้ยง (Mentor) ใหแกอาจารยใหมประจําหลกัสูตร 
6) กําหนดใหมีการวิจัยในช้ันเรียน 
7) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน e-learning เปนตน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
1) จัดใหอาจารยใหมประจําหลักสูตร เขารับการอบรมทางวิชาการที่เปนสาขาเฉพาะของอาจารย 
2) สนับสนุนใหอาจารยใหมประจําหลักสูตร เขารวมในโครงการพัฒนาวิชาการที่เหมาะสม มีสวนรวมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
3) กระตุนใหอาจารยใหมประจาํหลักสูตร ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอม 
4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 
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หมวดที่  7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทําหนาที ่  

1.1 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย 

1.2 คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูประสานงาน 
ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลวนําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม   

1.3 กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพภายใตการ
กํากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจําคณะ   

1.4 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ   
1.5 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย นายจางผูใช

มหาบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ   
1.6 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน 
1.7 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึง

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ป 

2. บัณฑิต  
 มุงเนนการผลิตมหาบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ทั้ งท างร า งก ายและจิ ต ใจ  มี ค วาม สํ า นึ ก และความ รับ ผิ ด ชอบ  มี คุ ณ ลั กษ ณ ะต าม อั ตลั ก ษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการผลิตมหาบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของนิสิต ซึ่งเปนการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ได 
เช่ือมั่นถึงคุณภาพของมหาบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรู มหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีงานทําทั้งในหนวยงานราชการและเอกชน โดยจะทําการสํารวจถึงจํานวนรอยละของมหาบัณฑิตที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นอกจากน้ี ในทุกปการศึกษาที่มมีหาบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมิน
มหาบัณฑิตโดยผูใชมหาบัณฑิต ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ  (1) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและมหาบัณฑิตตอไป 
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ผลงานของนสิิตและผูสาํเรจ็การศึกษาไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 
แผน ก แบบ ก 2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรบัการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

3. นิสิต  
3.1 การรับนิสติและการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 

1) การรับนิสิต  
มีระบบการรับนิสิตที่สอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ มี

คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคณุลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงคระบุไวอยางชัดเจนใน 
มคอ. 2 คือ 

(1) กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสตูร  
(2) มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตทีจ่ะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคณุสมบัติและศกัยภาพในการเรียนจน

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
2) การเตรยีมความพรอมกอนเขาศกึษา  

หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ความสุข ดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนิสิตรวม
โครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทั้งการเรียนและการใชชีวิต เพ่ือใหนิสิตใหมของ
หลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะนําแนวทางการศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
แผนการเรียน และขอกําหนดตางๆ  

3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิต ใชระบบอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนิสิต และอาจารย

ที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธไดนัดหมายไดหลายชองทางเพ่ือการปรึกษา หลักสูตรมี
ระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตโดยใชรูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย พ่ีเลี้ยง ระบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือน
ตามเพ่ือนภายในรุนของนิสิตเอง ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเขาถึงนิสิต เปนการกระตุนใหนิสิตดําเนินการตามขั้น
การศึกษาที่หลักสูตรไดจัดทําขึ้น เพ่ือใหนิสิตสามารถศึกษาไดตามขั้นตอนและกาวหนาไปพรอมกัน 

3.3  มีกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1) การคงอยู การสําเร็จการศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานดานการคงอยูของนิสิต 
และการสําเร็จการศึกษา อยางสม่ําเสมอ โดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา 

2) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสติ  
หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจําทุกป 

เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆ ของนิสิต เพ่ือนํามาพัฒนาและควบคุม
การบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต ดังน้ี  

(1) ชองทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนจากนิสิต โดยผานอาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรอืหัวหนาภาควิชา  
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(2) เมื่อมีเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนําเรื่อง
รองเรียนเขาหารือในที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไดรับทราบและพิจารณาหาทางแกไข หากขอรองเรียนที่
เกี่ยวของระดับภาควิชาและคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการมอบหมายใหประธานหลักสูตรนําขอ
รองเรียนดังกลาว ดําเนินการโดยนําเขาประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือระดับคณะตอไป  

(3) มีการติดตามขอรองเรียน เพ่ือรับฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

4. อาจารย  
4.1  มีการบริหารและพัฒนาอาจารยต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม และมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่

เหมาะสม โปรงใส 
ภายใตการบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหนาภาควิชาและทีมผูบริหารกํากับดูแลและติดตามการ

บริหารงานและการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลัง
อาจารย การประเมินความตองการดานขีดความสามารถของแตละหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารยภาควิชา 
มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตรและสาขาวิชา มี
การสรรหาจางงาน บรรจุ บุคลากรใหม ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอน ดังน้ี 

1) ภาควิชามีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑผานคณะและมหาวิทยาลัย ตาม
ระบบ  

2) เมื่อไดอัตราอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกับอาจารยประจําของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขา 
ที่ตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครอาจารยใหม 
เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยที่มีความรูความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตร  

3) ประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสมตาม
คุณสมบัติที่กําหนด  

4) แตงต้ังคณะกรรมการสัมภาษณอาจารยใหม โดยกําหนดใหกรรมการสัมภาษณประกอบดวยอาจารยใน
สาขาที่รับเขาอยางนอย 1 คน หัวหนาภาควิชา และผูบรหิารของคณะ  

5) อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดานอ่ืน ๆ ตาม
ภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากน้ันอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให
ความรูและฝกทักษะการสอน อีกทั้งยังทําใหอาจารยใหมไดมีเครือขายรูจกักันระหวางคณะ อาจารยใหมจะไดรับ
มอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา /อาจารยพ่ีเลี้ยง 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน งานดานวิจัย 
งานดานการบริการวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืน ๆ โดยกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชา และระดับคณะพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  

7) มีการแตงต้ังอาจารยผูรับผิอดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอฝายวิชาการคณะ และกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ แลวแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอไป 

4.2  คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารยในหลักสตูร 
อาจารยในหลกัสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเปนสวนที่มาจาก

การรับสมัคร การคัดกรองตามขั้นตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

4.3  ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ  
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1) มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป  มีการควบคุม กํากับ สงเสริม
ใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง    

2) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตามความตองการ  
3) ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยติดตาม

ผลการพัฒนา และการนําความรูไปใชประโยชน 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน  
5.1  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนือ้หาที่ทนัสมัย  

หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังน้ี  
1) แตงต้ังคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิและ

สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของ
หลักสูตร 

2) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษย
เกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา Learning Outcome กําหนด
รายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน   

3) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู 
(Curriculum Mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือใหหลักสตูรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการ เรียน
รวมกัน  

4) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรบัปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตรโดย 
ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีตัวแทนจากผูใชมหาบัณฑิต เขามารวมเปนกรรมการ เพ่ือใหได
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลกัษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

5) เสนอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ. รับทราบหลักสูตร  
6) นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 – มคอ.6)  
7) สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7)  
8) มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป  
9) ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
5.2  มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา  

1) คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 
เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาความถูกตองและประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ  

2) มีการประชุมคณาจารยเพ่ือพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาและ
ประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย  

3) คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมขอมูล เพ่ือนําเขาประชุมภาควิชาโดยมี 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากน้ีหลักสตูรไดมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผูเช่ียวชาญมาเปนอาจารยพิเศษในบางหัวขอ/บางรายวิชา กําหนดใหอาจารย 
ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา  
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4) อาจารยผูสอนช้ีแจงแผนการเรียน เกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสติทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน    

5) หลังปดภาคการศึกษา นิสติประเมินการสอนของอาจารย   
6) คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรรวมกนักําหนดแนวทางใน

การกําหนดอาจารยผูสอนในแตละปการศึกษา 
5.3  มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

1) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
(1) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพ่ือใหอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พรอมทั้งกาํหนดกิจกรรม
การเรียนรู 

(2) มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา  
(3) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ 

พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2 แลวจงึนําขอมูลขึ้นเผยแพรกับนิสติ  
(4) หลังจากครบกําหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอภาควิชาเพ่ือ

ดําเนินการปดรายวิชา หากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชาน้ันเพ่ือไมใหมีปญหาในการกํากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6  
(5) กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต  ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา

วาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป 
2) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(1) หลักสูตรมกีารกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2  
(2) อาจารยผูสอนพิจารณานํ้าหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ใน 

มคอ. 2  มีการกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/ มคอ.4 ของแตละรายวิชา  
(3) อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาขอสอบและนํามาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรยีนตามเกณฑที่

กําหนดไวแลวเสนอภาควิชาและคณะ  
(4) หลักสูตรกาํหนดใหมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูและการพิจารณา ตัดสินผล
การเรียนรวมกันในที่ประชุมภาควิชา  

(5) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ตาม
รายวิชาที่เปดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ
ใหหลักสูตรครอบคลุม Learning Outcome โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธีการที่ใชในการประเมิน เกณฑการ 
ประเมิน และผลการประเมนิ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาตอไป 

3) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต  
(1) อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู  
(3) อาจารยผูสอนช้ีแจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการแกไขเกรดของนิสิต  
(4) มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แลวนําเขาที่ประชุม 

กรรมการประจําคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด  
(5) หลักสูตรนําขอมูลการประเมนิผลการเรียนรูมาจัดทํา มคอ.7 
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5.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนและแกไขปญหาได
จริง  จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การฝกประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานไดจริงเมื่อจบการศึกษา  

5.5 มีผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
1) มหาวิทยาลยัมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
2) หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ กํากับใหผูสอน

จัดทํา มคอ.5/มคอ.6  
3) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ 

พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2  
4) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร 

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร  
5) เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรบัปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานตอไป 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  
6.1 มีระบบการดําเนนิงานของภาควิชา คณะ สถาบนั 

มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอของบประมาณประจําป ดังน้ี  

1) สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
2) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
3) อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังภาควิชา เพ่ือรวบรวมเขา

ที่ประชุมภาควิชา  
4) ภาควิชาดําเนินการจัดทํารางคําของบประมาณประจําปสงไปยังคณะ สําหรับการจดัซื้อครุภัณฑ การ

ปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรบัการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูตางๆ  

6.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนนุการเรยีนรูที่เพยีงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
   ภาควิชา/หลักสูตรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองอยางเพียงพอเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความตองการและความจําเปนพ้ืนฐานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม  

 
 
 
6.3 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา เพ่ือ
นําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถดําเนินการไดจะ
ประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดําเนินการ 
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7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้และเปาหมาย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ 

*   

8. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เปาประสงคของหลักสูตรหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
ศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

   

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับนิสิต 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวน
งานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ตีอคุณภาพการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

*   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา  3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

* *  

หมายเหตุ: * เปนการประเมินตัวช้ีวัดตอเน่ืองจากหลักสูตรเลมกอนหนาน้ี 
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หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนน้ัน 

พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หวัขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบ การตอบคําถามของนิสิตในช้ันเรียน 
ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรอืไม หาก
วิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาที่ได
สอนไป หากพบวามปีญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป ซึ่งจะมีการ
ประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในรายวิชาตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลยักําหนด  รวมถึงมี

การประเมินดานทักษะกลยุทธการสอนและการใชสื่อการสอน รวมถึงการประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือรวมงาน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทําโดยจัดทําแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตวา สามารถปฏิบัติงานได
หรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด รวมถึงมีแบบสอบถามนิสิตในวันที่จบการศึกษาถึงความคิดเห็น
ตอภาพรวมของหลักสูตร เชน สนองตอบตอความคาดหวังของนิสิตหรือไม อยางไร สามารถนําวิชาความรูไปใช
ปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด เปนตน  ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมิน
ผูทรงคุณวุฒิจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร และยังมีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมดวย เชน 

 - ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตช้ันปสุดทาย 

 - ประชุมผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย 

 - ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 - ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะวนศาสตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีทีพ่บ
ปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุง
ยอยน้ัน โดยนําผลการดําเนินการรายวิชาเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ ซึ่งจะดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหา   
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ี เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชาฯ  
และจัดใหมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบณัฑิตศึกษา 

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

1.  รหัสวิชา   01301521     3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Watershed Ecosystem Management Science 

 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 

 () วิชาเอกในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม 

  () วิชาเอกบังคับ 

  (    ) วิชาเอกเลือก 

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

 
3.วิชาที่ตองเรียนมากอน  

ไมมี 

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  

ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  

วันท่ี 25 เมษายน 2559 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การจัดการเชิงระบบนิเวศ หรือการจัดการเชิงพ้ืนท่ี (Area-based Management) ท่ีเนนความเชื่อมโยงขององคประกอบ 
และการทําหนาท่ีของสวนประกอบตางๆ ในระบบ เปนแนวทางในการจัดการท่ีมีความเหมาะสม แนวคิดในการจัดการระบบนิเวศ 
ลุมน้ําอยางบูรณาและย่ังยืน  

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
01301521 การจัดการลุมน้ําประยุกต        3 (2-3-6) 
              Applied Watershed Management 
 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมมี 
วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
     การประยุกตหลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการ
ลุมน้ํา กระบวนการทางอุตุ-อุทกวิทยา การใชท่ีดิน 
การอนุรักษดิน และน้ํา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม และมนุษยมิติ พลวัตรของการจัดการ
ลุมน้ํา การบูรณาการการจัดการลุมน้ําอยางย่ังยืนใน
บริบทของโลกาภิวัตน 
 
      
Application of watershed management 
principles and practices. Hydro-
meteorological, land use, soil and water 
conservation, natural resources and 
environmental management, and human 
dimension processes. Watershed 
management dynamics. Integration of 
sustainable watershed management in 
globalization perspectives. 

01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา 3 (2-3-6) 
               Watershed Ecosystem Management  
               Science 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมมี 
วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การประยุกตหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการลุม
น้ํา กระบวนการทางอุตุ-อุทกวิทยาลุมน้ํา การใชท่ีดิน 
การอนุรักษดิน น้ํา และปาไม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมนุษยมิติในการ
จัดการระบบนิเวศลุมน้ํา พลวัตในการจัดการลุมน้ํา 
บูรณาการจัดการระบบลุมน้ํา และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาดานการจัดการลุมน้ํา มี
การศึกษานอกสถานท่ี 
     Application of watershed management 
principles and practices. The processes of 
watershed hydro-meteorology, land use, soil, 
water and forest conservation. Natural resources 
and environmental management, and human 
dimension for watershed ecosystem 
management. Dynamic watershed management. 
Integration of sustainable watershed and 
environmental system management. Case study 
of watershed management developed project. 
Field trip required. 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
 
 
 
 
-ปรับปรุงคําอธิบาย 
 รายวิชา 

 
8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2  

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรบัปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑติศึกษา 

ภาควชิาอนรุักษวิทยา คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

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

1. รหัสวิชา 01301581 3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมบูรณาการ 
 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ Integrated Environmental  Science 

2. รายวิชาทีข่อปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังน้ี 
 () วิชาเอกในหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอมปาไม 
 () วิชาเอกบังคับ 
 (    ) วิชาเอกเลือก 
 (    ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................................... สาขาวิชา........................................... 

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 25 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2559 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 ปรับปรงุชื่อวิชาและเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพในปจจุบัน  
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7. ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรงุรายวิชา 
 

รายวิชาเดิม รายวิชาท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมปาไม 3(3-0-6) 01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา 

 Forest Environmental  Science   Integrated Environmental  Science  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 
วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 
วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)   คําอธิบายรายวิชา (Course Description)    
แนวคิดสําหรับการศึกษาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม ความเขาใจในกระบวนการวิทยาศาสตร
และมิติสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางวิชาการดาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาสิ่งแวดลอม ไดแก 
ทรัพยากรศาสตร นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร มนุษยมิติ 
อนามัยและสาธารณสุข การทองเท่ียว และมลพิษ
สิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคของการจดัการ
ลุมน้ํา 

Concepts in environmental science 
study. Understanding in scientific process and 
environmental science dimension.   
Relationship of various subject fields related 
to environmental studies such as resource 
studies, ecology, economics, human 
dimension, public health and sanitation, 
tourism, and pollutions to fulfill watershed 
management objectives. 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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แบบเสนอขอปรบัปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑติศึกษา 

ภาควชิาอนรุักษวิทยา คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

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

1. รหัสวิชา 01301582 3(2-3-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ชื่อวิชาภาษาองักฤษ Environmental  Impact Assessment 

2. รายวิชาทีข่อปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังน้ี 
 () วิชาเอกในหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและส่ิงแวดลอมปาไม 
 (    ) วิชาเอกบงัคับ 
 () วิชาเอกเลือก 
 (    ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................................... สาขาวิชา........................................... 

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เปล่ียนชื่อวิชาใหเหมาะสมกับสภาพในปจจุบนั  
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 
 

รายวิชาเดิม รายวิชาท่ีปรับปรุง สิง่ท่ีเปลี่ยนแปลง 
01301582 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมปาไม 
3(2-3-6) 01301582 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
3(2-3-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา 

 Forest Environmental  Impact 
Assessment 

 Environmental  Impact 
Assessment 

 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 
วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 
วิชาท่ีตองเรยีนพรอมกัน   ไมมี 

 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)   คําอธิบายรายวิชา (Course Description)    
วิธีการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ
พัฒนาท่ีมีหลายวัตถุประสงค มาตรการปองกัน
และควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น 
การประเมินผลกระทบทางสังคมสุขภาพ และ
ยุทธศาสตร การจัดการระบบสิ่งแวดลอม การ
เปรียบเทียบโครงสรางของพ้ืนท่ีศกึษากับพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพสูง (พ้ืนท่ีตนน้ําท่ีสมบูรณ) เพ่ือประเมิน
สถานภาพของพ้ืนท่ีศึกษา และฝกการวิเคราะห
กระบวนการพัฒนา และการทํางานตามหนาท่ี
ของระบบนเิวศประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

Methods of environmental system 
analyses. Environmental impact 
assessment of a multipurpose 
development project.  Protect and 
control measures for probably adverse 
impacts. Social, health and strategic 
environmental assessment. 
Environmental management. Comparison 
between structure of study area and 
fertile head watershed area for status 
assessment of study area. Practices in 
development process analysis and 
ecosystem function including impact 
assessment. Field trip required. 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 

01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา (Watershed Ecosystem Management Science) 

 

  Lecture (hr.) 

1 Watershed and integrated resources management 6 
2 Sustainable watershed ecosystem management practices 6 
3 Integrated and conservation application on watershed 

management 
3 

4 Guidelines for integrated watershed ecosystem management 
science  

 

 1) Land use, hydrologic responses, and its variability 3 
 2) Assessing the watershed 3 
 3) Soil and water conservation practices 3 
 4) Socio-economics and management perspectives 3 
5 Assessment, monitoring, and evaluating the watershed 3 

 Total 30 
 

  Laboratory (hr.) 
1 Understanding the watershed; integrated watershed ecosystem 

management perspectives 
3 

2 Conceptual of watershed sustainability 3 
3 Watershed classification techniques and interpretation 3 
4 Rehabilitation practices and implication to watershed 

management 
3 

5 Conservation mitigation and its application on watershed 
management 

3 

6 Analyzing the watershed and status assessment 3 
7 Participatory for watershed management 3 
8 Watershed situation and management approaches 3 
9 Watershed management case study project 

1) Watershed system analysis 
2) Management approaches 
3) Integrated watershed management (IWM) 

 
6 
3 
3 

10 Watershed plans and implementation 6 
11 Monitoring and evaluating the watershed 3 

 Total 45 
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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาโท 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร  ภาควิชาอนุรักษวิทยา 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการลุมน้ํา 

และสิ่งแวดลอมปาไม 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Watershed and  

Forest Environmental Management 

2.  ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุมน้ําและ 

สิ่งแวดลอมปาไม) 
ชื่อยอ :  วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Science (Watershed and Forest Environmental Management) 
 ชื่อยอ :  M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 
                      เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ.................................... พ.ศ………………………….. 

  เปนไปตามราชกิจจานุเบกษา ช่ือประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ช่ือปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ .2559 

                     เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
                     ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 
                     หลักสูตรใหม      กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
                     หลักสูตรปรับปรุง     กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

                ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมน้ํา 
และสิ่งแวดลอมปาไม 

               เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2545 
    ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2554 

4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
      ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
                      ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  ในการประชุมครั้งท่ี......5/2559... เม่ือวันท่ี.....14....เดือน กรกฎาคม.... พ.ศ. .2559...... 

 

5.   แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  

มคอ. 04 
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                     เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
                     เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ไดแก ............. 
 
6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  เฉพาะในสถาบัน 
  วิทยาเขต (ระบุ) บางเขน 
                      นอกสถานท่ีต้ัง (ระบ)ุ .............................................................................. 
7.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
                      หลักสูตรปริญญาโท 
                      อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..ภาษาอังกฤษ... 
 7.3 การรับผูเขาศึกษา 
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตตางชาต ิ
  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 
 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
                     เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
                     เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................   
                     เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการรวม 
                                รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
                                รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืนเปนผูใหปริญญา 
                                รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 
 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................... 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
8.1 นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม ของภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ 
8.2  นักวิจัยดานการจดัการลุมน้ําและสิง่แวดลอมของภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ 
8.3  อาจารยดานการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน 
8.4 ผูประสานงานโครงการดานการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
8.5 ผูเชี่ยวชาญดานจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ประจําบริษัทท่ีปรึกษาทางสิ่งแวดลอม 
8.6 อาชีพอิสระ หรือนักธุรกิจ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

  สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
  สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา................................................ 
  เนนการผลติบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 

1) มีความรู ความเขาใจ ถึงแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมท้ังทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปองกันและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอมปาไมท่ีเกิดจากกิจกรรม
การใชท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู ท้ังทางดานชีวกายภาพ และเศรษฐศาสตร สังคม และ
วัฒนธรรม เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไมไดอยางเหมาะสม 

3) มีทักษะและศักยภาพทางการศึกษาวิจัยระดับสูง สามารถคนหาและพัฒนาองคความรู ตลอดจนนําไป
ประยุกตใชแกปญหาหรือกําหนดแนวทางการจัดการลุมน้ําใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอสวนรวม รวมท้ังมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา
ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ........................................................................................... 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
  มีกลยุทธในการดําเนินการ 
  มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
  ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    
 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ไมมี 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 
        มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
        ไมมีภาคฤดูรอน 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 
       วัน – เวลาราชการปกต ิ

 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
    
 2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
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        เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
       เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
                            ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
 
 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสาขาวิชาวนศาสตร เกษตรศาสตร นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร หรือสาขาวิทยาศาสตร ท่ีเกี่ยวของ  
                               เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                               มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาเกษตรศาสตร 

2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร  10 คน  
 
                   2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 แบบชั้นเรียน 
       แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลกั 
             แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
             อ่ืนๆ (ระบุ)  การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

 2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
      มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต 
      มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 
      ไมมี 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
 3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
                     จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา.....36...............หนวยกิต 
     แบบศึกษาเต็มเวลา      ใหศึกษาไดไมเกิน.......5.........ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน.......4.........ภาคการศึกษา 
 
                               แบบศึกษาบางเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสรางหลักสูตร 
  แผน ก  (เนนการทําวิทยานิพนธ) 
                                  แบบ ก 1       วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
  เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถามี – ระบุ)....................................................... 
                                  แบบ ก 2       วิทยานิพนธ...ไมนอยกวา....12......หนวยกิต 
  ศึกษารายวิชา...ไมนอยกวา 24.....หนวยกิต 

    แผน ข           ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต 
  งานคนควาอิสระ.......................หนวยกิต 
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 3.3  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3 9611 00082 49 9 ผูชวยศาสตราจารย นายกิติชัย รัตนะ ปร.ด. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 
    วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538 
    ศศ.บ.  

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534 

2 3 3097 00153 58 6 อาจารย นายปยพงษ ทองดีนอก ปร.ด. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 
    วท.ม. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 
    วท.บ. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 
3 3 7601 00455 53 9 ผูชวยศาสตราจารย นายสมนิมิตร พุกงาม วท.ด. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544 
    วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535 
    วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526 
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม  
      มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ฝกภาคสนาม 
      ไมมี 
 
5. การทําการวิจัย 
      มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย) วิทยานิพนธ  
      ไมมี 

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  (ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ี
สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนิสิตของหลักสูตรนี้) 

- มีทักษะในการทํางานเปนกลุม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมใชความคิดตนเองเปนท่ีตั้ง มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา 
- มีทักษะในการวางแผน การแกปญหาทรัพยากรแบบบูรณาการ ครอบคลุมท้ังมิติทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม เพ่ือปองกัน ฟนฟู หรือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 
2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
     มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 
     มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 
3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแกนิสิต 
     มี 
     ไมมี 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 
                      เกณฑการวัดผล (ระบ)ุ.....ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
                      เกณฑขั้นตํ่ารายวิชา (ถามี – ระบ)ุ............................................................................ 
                      เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
                      มี (ระบรุะบบการทวนสอบโดยยอ) 
 1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะท่ีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบระดับภาควิชา เพ่ือทวนสอบ ดังนี้ 
 1) ตรวจสอบจากผลคะแนนการสอบ และ/หรือ งานท่ีมอบหมายในแตละรายวิชา  
 2) ใหนิสิตนําเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3) ใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร รวมกับ
นิสิตในทุกสาขาวิชาของคณะวนศาสตร คณาจารย และผูสนใจ 
 4) ใหนิสิตสอบประมวลความรอบรู (comprehensive examination) โดยมีตัวแทนจากบัณฑิต
วิทยาลัยเปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต 
 5) ใหนิสิตสอบปากเปลาเพ่ือนําเสนอวิทยานิพนธเม่ือดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ โดยมีตัวแทนจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการสอบรวมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต 

59 

 



 

 6) ใหนิสิตดําเนินการใหนําเสนอผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ี
มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 7) ทําการทวนสอบรายวิชา โดยการสุมเลือกรายวิชาในแตละกลุมวิชา ดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไมไดเปนเจาของวิชาเปนผูดําเนินการ  
 2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเรจ็การศึกษา ดําเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบ
ของภาควิชา และคณะ เพ่ือทวนสอบ ดังนี ้
 1) อัตราการไดงานทําของมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู 
ความสามารถ ความม่ันใจในการประกอบอาชีพการงาน 
 2) ประเมินความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม  
 3) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต 
                      ไมมี 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การสําเร็จการศึกษา 
                          แผน ก แบบ ก 1 
  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
  การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)......................................................... 
  เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
                         แผน ก แบบ ก 2 
  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.0  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
  การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ) 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย
บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกลาว 

                                  เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)..ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  แผน  ข 
                                ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
                                สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา 
                                เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
                 มี 
                 ไมมี 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
  มีการพัฒนาดานวิชาการ 
  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 
  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน   
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุก
ประการ 

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................................................................  
2. บัณฑิต  เชน 

 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิโดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู 
 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................................................................... 

3. นิสิต เชน 
  การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
  มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต) 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................................................................................... 
4. อาจารย เชน  
  มีการบริหารและพัฒนาอาจารยต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม  
  มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  
  อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนา
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................................................................................. 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง เชน 
  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
  มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
  มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................................................................................... 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 
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  มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังความพรอมทาง
กายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวน
รวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
  มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
  มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี ้   
      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

 7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ …12….ตัวบงชี้ 
 7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา …………จํานวน  ..... ตัวบงชี ้
 7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี ้
 7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก .................................. ตัวบงชี้ 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 
  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต 
  การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
  การสอบถามจากนิสิต 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 
  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา  เกณฑการวัดและ 
  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 
  ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปสุดทาย 
  ประชุมผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย 
  ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ไดแก 
  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 
   หลักสูตร 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 
  ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 
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        รับรองความถูกตองของขอมูล 
       

             (ลงชื่อ) 
                     (........................................................) 
                    ตําแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
                  วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 
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 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ 

1. ผลงานแตงเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

เทียนทอง จันดาลาสาน, กิติชัย รัตนะ และวิชา นิยม.  2557.  การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าใน
การจัดการนํ้าชลประทานของโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วารสารการจัดการปาไม 8 (15): 53-67. 

นครินทร สุทัตโต, กิติชัย รัตนะ และวิชา นิยม.  2557.  ความคิดเห็นตอการปรับตัวของชุมชนในการใช
ประโยชนที่ดินในพ้ืนที่แนวกนัชนรอบอุทยานแหงชาติผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการ
จัดการปาไม 8 (16): 53-63. 

พลศธร สุขพวง, วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ.  2557.  ความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการ
ถายโอนภารกกิจดานนํ้าบาดาล: กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา.  วารสารวนศาสตร 33 (1): 
119-129. 

พิมพา ผองศร,ี วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ.  2557.  รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร.  วารสารการจัดการ
ปาไม 8 (15): 37-52. 

ราตรี นินละเอียด, กิติชัย รัตนะ และวิชา นิยม.  2557.  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลนพ้ืนที่หาดสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช.  วารสารวนศาสตร 34 (2): 22-32. 

ศุภิสรา กลิ่นโสภณ, กิติชัย รตันะ และวิชา นิยม.  2557.  ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของ
ประชาชนในพ้ืนที่ตนนํ้าลุมนํ้าแมนํ้าเมืองตราด: กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัด
ตราด.  วารสารการจัดการปาไม 8 (15): 68-81. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล อ.ดร. ปยพงษ ทองดีนอก 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

วีนัส ตวนเครือ, ปยพงษ ทองดีนอก และนิพนธ ต้ังธรรม. 2556.  ผลกระทบของละอองลอยในอากาศที่เกิด
จากไฟปา และการเผาซากพืชในพ้ืนที่เกษตรตอลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน. วารสาร
วนศาสตร 34 (1): 1-15. 

Venus, T., Piyapong T., Nipon T. Pongsak W. and P. Aungsurat.  2014.  Assessment of 
aerosol-cloud-rainfall Interactions in Northern Thailand.  Proceedings of the 
International Academy of Ecology and Environmental Sciences. 4 (4): 134-147. 

Wangleuk, S., S. Boonyawat, Tongdeenok P. and S. Diloksampan.  2013.  Role of soil 
temperature and moisture on soil respiration in a teak plantation and mixed 
deciduous forest in Thailand.  Journal of Tropical Forest Science (25): 339-349. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร. สมนิมิตร พุกงาม 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

สมนิมิตร พุกงาม.  2558.  การสํารวจอุตุ-อุทกวิทยาปาไม, น. 177-192.  ใน ดวงใจ ศุขเฉลิม, สันติ สขุ

สอาด และยงยุทธ ไตรสุรัตน, บรรณาธิการ.  คูมือการศึกษาปาไมไทย.  กองทุนจัดพิมพตําราปาไม 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

2. ผลงานวิจัย 

แคทรียา แสนคํา, สมนิมิตร พุกงาม และปยพงษ ทองดีนอก.  2558.  ดัชนีพลังชะลางของฝนในสมการ
สูญเสียดินสากลตามภาคภูมิอากาศของประเทศไทย.  ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 
2558.  วันที่ 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   

นฤดล โพธ์ิเวียง, สมนิมิตร พุกงาม และปยพงษ ทองดีนอก.  2558.  การประเมินคาดัชนีพลงัชะลาง
พังทลายของฝนในประเทศไทย.  ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 2558.  วันที่ 22-26 
เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   

Sudjarit, W., S. Pukngam and N. Tangtham.  2015.  Application of SWAT model for assessing 
effect on main function of watershed ecosystem in headwater, Thailand.  
International Academy of Ecology and Environmental Sciences 5 (2): 57-69. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล อ.ดร. สุภัทรา ถึกสถิตย 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

กอบศักด์ิ วันธงไชย และสุภัทรา ถึกสถิตย.  2555.  การศึกษาประสทิธภิาพของแนวกันไฟเปยกในการ
ปองกันไฟปาบริเวณพืน้ที่แนวกันชนระหวางพืน้ที่เกษตรกรรมและพืน้ที่ปา. สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพฯ. 

พัชเรศร ชคัตตรัยกุล, สมนิมิตร พุกงาม และสุภัทรา ถึกสถติย.  2557.  การประยุกตใชแบบจําลอง SWAT 
เพ่ือศึกษาปรากฏการณเอลนีโญ และลานีญาตอปริมาณนํ้าทา บริเวณพ้ืนที่ลุมนํ้าสาขาลําชี.  
วารสารวิจัย มข. 14 (1): 24-35. 

รุงนภา แจมจํารัส, สุภัทรา ถกึสถิตย และสมนิมิตร พุกงาม. 2555.  การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบาง
ประการ ในพืน้ที่ปาไม พืน้ที่วนเกษตร และพืน้ทีเ่กษตรกรรม บริเวณพื้นที่ลุมน้ํายอยหวยแรง-
คลองพีด จังหวัดตราด.ใน การประชุมวิชาการครั้งที่ 51.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร. สิทธชิยั  ตันธนะสฤษด์ิ  

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

กรวรรณ สุขจาํลอง และสิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ.  2556.  การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าบางประการในพ้ืนที่ 
ปาไมและพ้ืนทีเ่กษตรกรรมบริเวณลุมนํ้าสาขาลําพะเนียง จังหวัดหนองบัวลําภู.  วารสารอนามัย 
สิ่งแวดลอม 15: 3-15. 

เจนน่ี แซโลก และสิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ.  2559.  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู 
  พ้ืนที่ ช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ันที่  1B: กรณีศึกษา เขาขนานจิต อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา.   
  วารสารวนศาสตร 35.   

Srisunont, T., S. Tantanasarit and W. Arunpaprarut.  2015.  Effect of land use on water 
quality: A case study in Trang Watershed. Thai Journal of Forestry 34: 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล อ.ดร. นฤมล แกวจําปา 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

นฤมล แกวจําปา.  2558.  ความผันแปรของปริมาณนํ้าฝนและการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนที่ดินในลุม
นํ้าพอง. แกนเกษตร (ฉบับพเิศษ)  43 (1):  982-987. 

นฤมล แกวจําปา, ชุตินันท ชูสาย, สภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา, สันติไมตรี กอนคําดี,กิริยา สังขทองวิเศษ 
และอนันต วงเจริญ.  2557.  ผลของพืชแซมยางพาราตางชนิดกันตอปริมาณธาตุอาหารและความ
อุดมสมบูรณของดิน. แกนเกษตร (ฉบับพเิศษ) 42 (3): 443-449. 

Kaewjampa, N., J. Tipa and J. Rattanawan.  2014.  Investigation Species of Edible Tree and 
Medicinal Plants in Faculty of Agriculture, KhonKaen University.  International 
Journal of Environmental and Rural Development 5 (1): 114-118. 

Phunthavongsa, K., C. Boonthai IWAI and N. Kaewjampa.  2014.  Public participation on 
water resources management in Lao PDR: Case study Banhome Village, Hadsayfong 
District.  International Journal of Environmental and Rural Development 5 (2): 
105-109. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล ผศ. ชชัชัย ตันตสิรนิทร 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

ชัชชัย ตันตสิรินทร และวิภารัตน ทองเด็จ.  2556.  แบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือประมาณคาการคายระเหย
นํ้าของปาดิบเขา หวยคอกมา ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม: 1.  การจําลองแบบ การปรับเทียบ และ
การทวนสอบ. วารสารวนศาสตร 32 (3): 64-73. 

วิภารัตน ทองเด็จ,ชัชชัย ตันตสิรินทร และสคาร ทีจันทึก.  2556.  แบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือประมาณคา
การคายระเหยนํ้าของปาดิบเขา หวยคอกมา ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม:2. การประเมินผลกระทบที่
เปนไปไดจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน. วารสารวนศาสตร 3 (3): 64-73. 

Ziegler, A. D., R. C. Sidle, V. X. H. Phanga, S. H. Wood and C. Tantasirin.  2014.  Bedload 
transport in SE Asian streams—Uncertainties and implications for reservoir 
management. Geomorphology 227: 31-48. 

Ziegler, A. D., S. G. Benner, C. Tantasirin, S. H. Wood, R. A. Sutherland, R. C. Sidle, N. 
Jachowski, M. A Nullet, L. Xi Xi, A. Snidvongs, T. W. Giambellucad and J. M. Fox.  
2014.  Turbidity-based sediment monitoring in northern Thailand: hysteresis, 
variability, and uncertainty. Journal of Hydrology 519: 2020-2039. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล อ. ยุทธพงษ  คีรีมังคละ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

ยุทธพงษ คีรีมงัคละ.  2558.  การสูญเสียดินจากพืน้ที่ใชประโยชนทีดิ่นรูปแบบตาง ๆ : กรณีศึกษาตําบล
ไทยสามัคคี อําเภอวังน้าํเขียว จังหวัดนครราชสีมา.  ใน การประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 
2558.  วันที่ 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   

ยุทธพงษ คีรีมงัคละ, อรรถพร วารีรัตน และสุภาพ ปารมี.  2558.  ความชื้นดินในพื้นที่พัฒนาปาไม
รูปแบบตาง ๆ บริเวณลุมน้าํหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมการปาไมประจําป 
พ.ศ. 2558.  วันที่ 22-26 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล อ. วีนัส ตวนเครือ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย 

นิพนธ ต้ังธรรม และวีนัส ตวนเครือ.  2558.  การเตรยีมรบัมือและปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรกัษประเภท
น้ําตก. สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 

วีนัส ตวนเครือ.  2556.  ผลกระทบของละอองลอยในอากาศที่เกิดจากไฟปา และการเผาซากพืชในพ้ืนที่
เกษตรตอลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน. วารสารวนศาสตร 34 (1): 1-15. 

Tuankrua, V.  2014.  Assessment of Aerosol-Cloud-Rainfall Interactions in Northern 
Thailand. In 2014  International Aerosol Conference, August 27 to September 3, 
2014.  Busan, South Korea. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร. วิชา นยิม 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 
2. ผลงานวิจัย 

เทียนทอง จันดาลาสาน, กิติชัย รัตนะ และวิชา นิยม.  2557.  การมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าใน
การจัดการนํ้าชลประทานของโครงการชลประทานถิ่นเที่ยงใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วารสารการจัดการปาไม 8 (15): 53-67. 

พลศธร สุขพวง, วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ.  2557.  ความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการ
ถายโอนภารกกิจดานนํ้าบาดาล: กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา.  วารสารวนศาสตร 33 (1): 
119-129. 

พิมพา ผองศร,ี วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ.  2557.  รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนนํ้าแมถาง-แมคําปอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร.  วารสารการจัดการ
ปาไม 8 (15): 37-52. 

ราตรี นินละเอียด, กิติชัย รัตนะ และวิชา นิยม.  2557.  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลนพ้ืนที่หาดสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช.  วารสารวนศาสตร 34 (2): 22-32. 

ศุภิสรา กลิ่นโสภณ, กิติชัย รตันะ และวิชา นิยม.  2557.  ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของ
ประชาชนในพ้ืนที่ตนนํ้าลุมนํ้าแมนํ้าเมืองตราด: กรณีศึกษา ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัด
ตราด.  วารสารการจัดการปาไม 8 (15): 68-81. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- 
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แบบฟอรมบรรณานกุรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล ศ.ดร. นพินธ ต้ังธรรม 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 

นิพนธ ต้ังธรรม และวีนัส ตวนเครือ.  2558.  การเตรียมรบัมือและปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรกัษประเภท
น้ําตก.  สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 

วีนัส ตวนเครือ และนิพนธ ต้ังธรรม.  2556.  ผลกระทบของละอองลอยในอากาศที่เกิดจากไฟปาและการ
เผาซากพืชในพ้ืนที่เกษตรตอลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน.  วารสารวนศาสตร 34 (1): 
1-15. 

วีนัส ตวนเครือ, สุภัทรา ถึกสถิตย, นิพนธ ต้ังธรรม, ธีรวัชร เพชรบูรณิน, สุจิรา ศรสูงเนิน และ 
พุทธรักษ วงศสิริชัย. 2559. ลักษณะทางอุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยภายหลังการ
ฟนฟปูา และการจัดการปาบนทีสู่ง.  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพฯ. 

ดรรชนี เอมพันธุ, วีนัส ตวนเครือ, สิทธิโชค กลอมวิญญา, พัชรเรศ ชคัตตรัยกุล และ นิพนธ ต้ังธรรม. 2559

การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรเิวณพืน้ที่แหลงธรรมชาติประเภทน้ําตก. ใน

รายงานการประชุมวิชาการปาไม 2559, 3 พฤษภาคม 2559, คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

ดรรชนี เอมพันธุ, วีนัส ตวนเครือ, สิทธิโชค กลอมวิญญา, พัชรเรศ ชคัตตรัยกุล และ นิพนธ ต้ังธรรม. 2559

การคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปริมาณน้ําในน้ําตกคลองลาน และน้ําตก

ธารารักษ. ในรายงานการประชุมวิชาการปาไม 2559, 1-4 พฤษภาคม 2559, คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

วีนัส ตวนเครือ, สุภัทรา ถึกสถิตย, นิพนธ ต้ังธรรม, ธีรวัชร เพชรบูรณิน, สุจิรา ศรสูงเนิน และ 

พุทธรักษ วงศสิริชัย. 2559. ลักษณะการไหลของน้ําและปริมาณน้าํ กอนและหลังการตัดสาง

ขยายระยะ ในพืน้ที่ลุมน้ําปาฟนฟูบนทีสู่ง บริเวณสถานเีกษตรอางขาง จังหวัดเชียงใหม. ใน

รายงานการประชุมวิชาการปาไม 2559, 1-4 พฤษภาคม 2559, คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
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วีนัส ตวนเครือ, สุภัทรา ถึกสถิตย, นิพนธ ต้ังธรรม, ธีรวัชร เพชรบูรณิน, สุจิรา ศรสูงเนิน และ 

พุทธรักษ วงศสิริชัย. 2559. ผลกระทบของการตัดสางขยายระยะตอปริมาณตะกอนแขวนลอย
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