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1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. 2520
2. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่../...เมื่อวันที่………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขครั้งนี้ เริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
4.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา และเพิ่มรายวิชาที่ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อใหครอบคลุมงานดานการปลูก
ปาเศรษฐกิจ ปาอนุรักษ และปาในเมือง
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จากเดิม
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Forestry) Major in Silviculture
เปน
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Silviculture Technology
และชื่อปริญญาจากเดิม
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วนศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Forestry)
ชื่อยอ
: M.S. (Forestry)
เปน
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีวนวัฒน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Silviculture Technology)
ชื่อยอ
: M.S. (Silviculture Technology)
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5.2 ปรั บ เปลี่ยนโครงสรา งของหลักสูตร ดัง นี้
5.2.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวมจากเดิมไมนอยกวา 45 หนวยกิต เปน ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
5.2.2 นํารายวิชาที่มีรหัสวิชาสามตัวทายระดับ 500 มาไวในกลุมวิชาเลือก
5.2.3 เพิ่มหนวยกิตวิทยานิพนธจากเดิม 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
5.3 กําหนดใหมีกลุมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกในหมวดวิชาเอก โดยกําหนดเปนวิชาเอกบังคับ 11
หนวยกิต และวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาเอกไมนอยกวา
26 หนวยกิต พรอมทั้งตัดวิชา 306501 ออก
5.4 ตัดหมวดวิชารอง
5.5 แยกหมวดวิชาเอกเลือกออกเปน 2 หมวดวิชา ดังตอไปนี้
1) หมวดวิชาวนวัฒนและการจัดการสวนปา (Silviculture and Forest Plantation Management)
2) หมวดวิชาวนวัฒนเขตเมือง (Urban Silviculture)
5.6 ปรับปรุงรายวิชาเดิม และเปดรายวิชาใหม ดังนี้
5.6.1 การปรับปรุงรายวิชาเดิม จํานวน 16 วิชา ดังนี้
306511
306512
306513
306514
306521
306522
306523
306531
306532
306533

ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน
Overview of Silviculture Technology
วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
Advanced Silvics
ระบบวนวัฒนเปรียบเทียบ
Comparative Silvicultural Systems
วนวัฒนปาชายเลน
Mangrove Silviculture
เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง
Advanced Forest Tree Seed
การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
Growth and Development of Trees
หลักการปรับปรุงพันธุไมปา
Principles of Forest Tree Improvement
นิเวศวิทยาไฟปา
Forest Fire Ecology
การจัดการไฟปา
Forest Fire Management
พฤติกรรมไฟปา
Forest Fire Behavior
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

306541

การประเมินพื้นที่ปาไม
Forest Site Assessment

3 (3-0)

306542

สารอาหารไมปาขั้นสูง
Advanced Forest Tree Nutrient
การจัดการดินปาไม
Forest Soil Management
วิชาการเครื่องมือและการวัดดานเทคโนโลยีวนวัฒน
Instrumentation and Measurement in Silviculture Technology
เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน
Research Technique in Silviculture Technology
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน
Selected Topics in Silviculture Technology

3 (3-0)

306543
306571
306591
306596

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

5.6.2 เปดรายวิชาใหม 13 วิชา ดังนี้
306515
306524
306525
306534
306544
306551
306552
306553
306554
306561
306562

การฟนฟูปา
Forest Restoration
การปรับปรุงพันธุไมปาในเขตรอน
Forest Tree Improvement in the Tropics
การอนุรักษพันธุกรรมไมปา
Conservation of Forest Tree Genetics
การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม
Forest Health Monitoring
การวิเคราะหสารอาหารดินและพืชในปาไม
Forest Soil and Plant Nutrient Analysis
สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน
Commercial Forest Plantation in the Tropics
การทําฟารมไมปา
Forest Tree Farming
การวางแผนปลูกปา
Reforestation Planning
สวนปาไมสายตน
Clonal Forest Plantation
สถาปตยลักษณไมตน
Tree Architectural Characteristics
วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง
Advanced Urban Silviculture
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

306563
306564

ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง
Urban Microclimate
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
Management of Urban Green Spaces

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

5.7 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 45
หนวยกิต ประกอบดวย
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 สัมมนา
2 หนวยกิต
306597 สัมมนา
1, 1
1.2 วิชาในภาควิชาวนวัฒนวิทยา
306422 เมล็ดพรรณไมปา
2 (1–3)
306423 วนวัฒนวิทยาเขตเมือง 2 (2–0)
306431 การอารักขาปาไม
2 (2–0)
306432 ไฟปาเบื้องตน
2 (2–0)
306441 ปฐพีวิทยาปาไม
3 (2–3)
306442 อาหารพืชปา
2 (2–0)
306496 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา
1–3
306511 วนวัฒนวิทยาเฉพาะถิ่น 3 (3–0)

หลักสูตรปรับปรุง
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 38
หนวยกิต
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 สัมมนา
2 หนวยกิต
306597 สัมมนา
1, 1
1.2 วิชาเอกบังคับ 9 หนวยกิต

306511 ภาพรวมเทคโนโลยี
วนวัฒน
3 (3-0)
306571 พันธุวิศวกรรมทางวนวัฒน306571 วิชาการเครือ่ งมือและการวัดดาน
วิทยา
3 (3–0)
เทคโนโลยีวนวัฒน
3 (2-3)
306591 เทคนิคการวิจัยทาง
วนวัฒนวิทยา
3 (3–0)
1.3 วิชาในภาควิชาอื่นๆ นิสิตอาจ
เลือกเรียนวิชาในภาควิชาอืน่ ๆ โดย
นับเปนวิชาเอกก็ได โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต แตทั้งนี้จะตองไมขดั ตอ
ระเบียบปฏิบัติการศึกษาขั้นมหาบัณฑิต
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ลดจํานวนหนวยกิตรวม

ลดจํานวนหนวยกิต
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400
ยกเลิกรายวิชาระดับ 400

เปลี่ยนชือ่ วิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนแปลงหนวยกิต
เปลี่ยนชือ่ วิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
306591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยี เปลี่ยนชือ่ วิชา และปรับปรุง
วนวัฒน
3 (3–0) คําอธิบายรายวิชา
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15
หนวยกิต โดย
ก. ใหเลือกเรียนหมวดวิชาใด หมวด
วิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

1.3.1 หมวดวิชาวนวัฒนและการ
จัดการสวนปา
306501 การปลูกปา
306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
306513 การปลูกสรางสวนปา
เขตรอน

2 (2–0)
3 (3–0) 306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง

3 (3-0)

306513 ระบบวนวัฒนเปรียบเทียบ 3 (3-0)
3 (3-0)

306514 วนวัฒนวิทยาปาชายเลน 3 (3–0) 306514 วนวัฒนปาชายเลน

3 (3–0)

306515 การฟนฟูปา
3 (3-0)
306521 เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง 3 (2–3) 306521 เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง 3 (2–3)
306523 การเติบโตและการพัฒนา
306522 การเติบโตและการพัฒนา
ของตนไม
3 (3–0)
ของตนไม
3 (3–0)
306522 การปรับปรุงและบํารุงพันธุ
306523 หลักการปรับปรุงพันธุ
ไมปา
3 (2–3)
ไมปา
3 (3–0)

306531
306532
306533

306541

306542

ปดรายวิชา
เปลี่ยนแปลงวิชาพื้นฐานและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชือ่ วิชา เพิม่ วิชา
พื้นฐาน และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปดใหม
เปลี่ยนแปลงวิชาพื้นฐานและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชือ่
วิชา ยกเลิกวิชาพืน้ ฐาน และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปดใหม

306524 การปรับปรุงพันธุไ มปา
ในเขตรอน
3 (3–0)
306525 การอนุรักษพันธุกรรม
รายวิชาที่เปดใหม
ไมปา
3 (3–0)
นิเวศวิทยาไฟปา
3 (3–0) 306531 นิเวศวิทยาไฟปา
3 (3–0) ยกเลิกวิชาพื้นฐานและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
การจัดการไฟปา
3 (3–0) 306532 การจัดการไฟปา
3 (3–0) ยกเลิกวิชาพื้นฐานและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมไฟปา
3 (3–0) 306533 พฤติกรรมไฟปา
3 (3–0) ยกเลิกวิชาพื้นฐานและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
306534 การติดตามตรวจสอบสุขภาพ
รายวิชาที่เปดใหม
ปาไม
3 (3–0)
กําเนิดและการจําแนก
306541 การประเมินพื้นที่ปาไม 3 (3–0) เปลี่ยนแปลงหนวยกิต
ดินปาไม
3 (2–3)
เปลี่ยนชือ่ วิชา ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา และ
ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
อาหารพืชปาขั้นสูง
2 (2–0) 306542 สารอาหารไมปาขั้นสูง 3 (3–0) เปลี่ยนแปลงหนวยกิต
ยกเลิกวิชาพื้นฐาน และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม
306543 การจัดการดินปาไม

หลักสูตรปรับปรุง
3 (3–0) 306543 การจัดการดินปาไม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3 (3–0) ยกเลิกวิชาพื้นฐานและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

306544 การวิเคราะหสารอาหารดิน
และพืชในปาไม

รายวิชาที่เปดใหม

3 (2–3)

306551 สวนปาเชิงพาณิชย
ในเขตรอน

306596 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา
306598 ปญหาพิเศษ

รายวิชาที่เปดใหม
3 (3–0)

306552 การทําฟารมไมปา

3 (3–0) รายวิชาที่เปดใหม

306553 การวางแผนปลูกปา

3 (3–0) รายวิชาที่เปดใหม

306554 สวนปาไมสายตน

3 (3–0) รายวิชาที่เปดใหม

306596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยี
1–3

วนวัฒน

เปลี่ยนชือ่ วิชา
1–3

1–3 306598 ปญหาพิเศษ

1–3

1.3.2 หมวดวิชาวนวัฒนเขตเมือง
306561 สถาปตยลักษณไมตน 3 (3–0) รายวิชาที่เปดใหม
306562 วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง 3 (3–0) รายวิชาที่เปดใหม
306563 ภูมิอากาศจุลภาค
ในเมือง

รายวิชาที่เปดใหม
3 (3–0)

306564 การจัดการพื้นที่สีเขียวใน
เขตเมือง
306596 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา
306598 ปญหาพิเศษ

รายวิชาที่เปดใหม
3 (3–0)

306596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยี
1–3

วนวัฒน

1–3 306598 ปญหาพิเศษ

เปลี่ยนชือ่ วิชา
1–3
1–3

ข. ใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6
หนวยกิต จากรายวิชาระดับ 500
ที่เปดสอนในภาควิชาวนวัฒน
วิทยา หรือเลือกเรียนวิชาใน
ภาควิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต หัวหนาภาควิชา
วนวัฒนวิทยา และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

2. วิชารอง ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
ยกเลิกวิชารอง
นิสิตอาจเลือกเรียนวิชาในภาควิชา
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนวิชาที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรนี้ และเปนวิชาที่มี
เลขรหัสสามตัวหลัง ตั้งแต 400 ขึน้ ไป
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
หัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 2.วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต เพิ่มจํานวนหนวยกิต
306599 วิทยานิพนธ
1-12
306599 วิทยานิพนธ
1-9

6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
2. วิชารอง
3. วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวม

เกณฑกระทรวง
โครงสรางเดิม
ศึกษาธิการ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 45 หนวยกิต

7. หลักสูตร
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โครงสรางใหม
ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
11 หนวยกิต
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 38 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีวนวัฒน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
Master of Science Program in Silviculture Technology

2. ชื่อปริญญา
2.1
2.2
2.3
2.4

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน)
วท.ม. (เทคโนโลยีวนวัฒน)
Master of Science (Silviculture Technology)
M.S. (Silviculture Technology)

3. หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร ไดเปดหลักสูตรปริญญาโทวนวัฒนวิทยา มาตั้งแตป พ.ศ.
2520 โดยมีเปาหมายเพื่อการผลิตบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานดานวนวัฒนวิจัย และการพัฒนาวิชาการดาน
สวนปา เพื่อสนองความตองการของประเทศ ซึ่งขณะนั้นกรมปาไมไดมีนโยบายพัฒนางานดานวนวัฒนวิจัย
การปรับปรุงพันธุไมปา การคัดเลือกพันธุไมปาเพื่อการปลูกสรางสวนปา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปลูก
ปาทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรมจากการทําสัมปทานปาไม โดยไดผลิตมหาบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานเกือบสาม
ทศวรรษแลว ซึ่งสวนใหญปฏิบัติงานอยูในภาครัฐ
ในปจจุบันนี้ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ภายหลังจากการยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศในป พ.ศ. 2532 ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการ
ในป พ.ศ. 2545 เปนตนมา การปลูกปาและฟนฟูปาธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกปาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ในเมือง ไดเพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้น และไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากภาครัฐสูการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และเอกชน ดังนั้น จึงมีความตองการพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยีวนวัฒน และวนวัฒนในเขตเมือง เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสายอาชีพทาง
วนวัฒนวิทยาที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก นักวิชาการในภาครัฐ ทองถิ่นและเอกชน ผูจัดการโครงการปลูก
ปา ผูจัดการสหกรณสวนปา ผูประกอบกิจการผลิตเมล็ดไมปา ผูประกอบกิจการเพาะชํากลาไม ผูประกอบ
กิจการปลูกสรางสวนปา ผูประกอบกิจการใหคําปรึกษาดานวนวัฒนวิทยา และผูรับผิดชอบเกี่ยวกับตนไม
ในเมือง เปนตน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพรอมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในระยะยาว
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ดังนั้น ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานวนวัฒนวิทยา
และการจัดการสวนปา จึงไดเห็นความสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทใหทันสมัยและ
สนองความตองการในยุคปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.1 เพื่อผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตใหสามารถศึกษา วิเคราะหขอมูล วางแผน และจัดการ
ปลูกสรางปาเศรษฐกิจ ปาอนุรักษ และปาในเมือง
4.2 เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยเทคโนโลยีในการปลูก บํารุงปาไม และพัฒนาผลผลิตใหสนอง
ความตองการของทองถิ่น ภาคอุตสาหกรรม และสภาวะแวดลอมในเขตเมือง
4.3 เพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการดานการปลูกปาใหมีความกาวหนาอยางเปนระบบ
และทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานตางๆ ดังนี้
ก. วิทยาศาสตรบัณฑิต วนศาสตร เกษตรศาสตร นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร สิ่งแวดลอม และ
วิทยาศาสตรชีวภาพที่เกี่ยวของ
ข. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
ค. วิทยาศาสตรทางสังคม ไดแก เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ภูมิศาสตร ฯลฯ หรือดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามดุลยพินิจของภาควิชาวนวัฒนวิทยา
6.2 มีคุณสมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. ระบบการศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. การลงทะเบียน
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12. อาจารย
อาจารยของหลักสูตรประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยสนับสนุนหลักสูตร และอาจารย
พิเศษ ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1
13. จํานวนนิสิต
ปการศึกษา
2549
2550
2551
2552
2553

จํานวนนิสิตทีจ่ ะรับ
15
15
15
15
15

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
15
15
15

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณของภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15. หองสมุด
หองสมุดคณะวนศาสตร
เกี่ยวของ

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

และหองสมุดอื่นๆ ที่

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
17. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก 2
17.1 จํานวนหนวยกิตรวม
ก. วิชาเอก
- วิชาสัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
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38
26
2
9
15
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 รายวิชา
ไมนอยกวา

ก. รายวิชาเอก
- สัมมนา
306597

306571**

306591**

หนวยกิต

2

หนวยกิต

จํานวน
สัมมนา
(Seminar)

1, 1

- วิชาเอกบังคับ
306511**

26

จํานวน

9

หนวยกิต

ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน
(Overview of Silviculture Technology)
วิชาการเครื่องมือและการวัดดานเทคโนโลยีวนวัฒน
(Instrumentation and Measurement in Silviculture
Technology)
เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน
(Research Techniques in Silviculture Technology)

- วิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา

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

3 (3-0)

15 หนวยกิต

1) ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ในหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี้
หมวดวิชาวนวัฒนและการจัดการสวนปา (Silviculture and Forest Plantation
Management)
306512**
306513**
306514**
306515*
306521**
306522**

วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
(Advanced Silvics)
ระบบวนวัฒนเปรียบเทียบ
(Comparative Silvicultural Systems)
วนวัฒนปาชายเลน
(Mangrove Silviculture)
การฟนฟูปา
(Forest Restoration)
เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง
(Advanced Forest Tree Seed)
การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
(Growth and Development of Trees)

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)

306523**
306524*
306525*
306531**
306532**
306533**
306534*
306541**
306542**
306543**
306544*
306551*
306552*
306553*
306554*
306596**
306598

หลักการปรับปรุงพันธุไมปา
(Principles of Forest Tree Improvement)
การปรับปรุงพันธุไมปาในเขตรอน
(Forest Tree Improvement in the Tropics)
การอนุรักษพันธุกรรมไมปา
(Conservation of Forest Tree Genetics)
นิเวศวิทยาไฟปา
(Forest Fire Ecology)
การจัดการไฟปา
(Forest Fire Management)
พฤติกรรมไฟปา
(Forest Fire Behavior)
การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม
(Forest Health Monitoring)
การประเมินพื้นที่ปาไม
(Forest Site Assessment)
สารอาหารไมปาขั้นสูง
(Advanced Forest Tree Nutrient)
การจัดการดินปาไม
(Forest Soil Management)
การวิเคราะหสารอาหารดินและพืชในปาไม
(Forest Soil and Plant Nutrient Analysis)
สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน
(Commercial Forest Plantation in the Tropics)
การทําฟารมไมปา
(Forest Tree Farming)
การวางแผนปลูกปา
(Reforestation Planning)
สวนปาไมสายตน
(Clonal Forest Plantation)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน
(Selected Topics in Silviculture Technology)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
1-3
1-3

หมวดวิชาวนวัฒนเขตเมือง (Urban Silviculture)
306561 *
306562*
306563*
306564*
306596**
306598

สถาปตยลักษณไมตน
(Tree Architectural Characteristics)
วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง
(Advanced Urban Silviculture)
ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง
(Urban Microclimate)
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
(Management of Urban Green Spaces)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน
(Selected Topics in Silviculture Technology)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

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

2) ใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาระดับ 500 ที่เปดสอนในภาควิชา
วนวัฒนวิ ทยา หรือเลือกเรียนวิชาในภาควิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต หัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไมนอยกวา

ข. วิทยานิพนธ
306599

วิทยานิพนธ
(Thesis)

12 หนวยกิต
1-12

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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17.3 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
เลขสามตัวหนา (306)
เลขสามตัวหลัง
เลขตัวหนา
เลขตัวกลาง
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6
7
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขตัวทาย

หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
มีความหมายดังนี้
หมายถึง ระดับชั้นป
มีความหมายดังนี้
กลุมวิชาวนวัฒนวิทยา (Silvics)
กลุมวิชาพันธุไมปา (Forest Trees)
กลุมวิชาอารักขาปาไม (Forest Protection)
กลุมวิชาปฐพีวิทยาปาไม (Forest Soils)
กลุมวิชาการจัดการตนไมและสวนปา (Forest Trees and
Plantation Management)
กลุมวิชาตนไมในเมือง (Urban Tree)
กลุมวิชาเครื่องมือการวิจัย (Research Instrumentation)
กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และ
วิทยานิพนธ (Research, Special Topic, Seminar, Special
Problem and Thesis)
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม

17.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1
306511
306571
306591

ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ)
ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน
3 (3-0)
วิชาการเครื่องมือและการวัดดานเทคโนโลยีวนวัฒน
3 (3-0)
เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน
3 (3-0)
วิชาเอกเลือก
3( - )
รวม
12 ( - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ)
12 ( - )
12 ( - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
306597 สัมมนา
306599 วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ)
1
6
7

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
306597 สัมมนา
306599 วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ)
1
6
7
15

17.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
306511**

ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน
(Overview of Silviculture Technology)
ทฤษฎีและการประยุกตเทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อการจัดการปา การฟนฟู
พื้นที่ปาเสื่อมโทรม การปรับปรุงและขยายพันธุไมปา การปลูกและบํารุงปา
การจัดการตนไมในเมือง และการจัดการดานวนวัฒนวิทยา
Theory and application of silviculture technology for forest
management, restoration of degraded forest land, forest tree
improvement and propagation, establishing and maintaining forest
plantation, and urban tree management; and management in
silviculture.

306512**

3 (3-0)
วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
(Advanced Silvics)
ธรรมชาติของพรรณไมและหมูไมในระบบนิเวศของปาธรรมชาติและปา
ปลูก ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพัฒนาการของหมูไม ผลิตภาพของปาและการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร การประยุกตระบบวนวัฒนเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพปา
ไม
Nature of trees and tree stands in natural and man-made forest
ecosystems, the environmental factors affecting forest stand
development, productivity of forests and nutrient cycling, application of
silvicultural systems to improve forest productivity.

306513**

ระบบวนวัฒนเปรียบเทียบ
(Comparative Silvicultural Systems)
การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบวนวัฒนในเขตรอน ลักษณะเฉพาะทาง
โครงสรางและชีพลักษณของปาไมประเภทตางๆ การประยุกตระบบวนวัฒนที่
เหมาะสมตอสภาพทองถิ่น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชระบบ
วนวัฒน
Comparative analysis of silvicultural systems in the tropics.
Structural characteristics and phenology of different forest types.
Application of appropriate silvicultural systems to local conditions.
Monitoring and evaluation of silvicultural systems application.

** รายวิชาปรับปรุง
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3 (3-0)

3 (3-0)

306514**

วนวัฒนปาชายเลน
(Mangrove Silviculture)
โครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศปาชายเลน เทคนิคการปลูก ฟนฟู
การบํารุงดูแล การตัดฟนปาชายเลนธรรมชาติและสวนปา หลักเกณฑในการ
เลือกใชระบบวนวัฒนที่เหมาะสมเพื่อการจัดการและการใชประโยชนปาชาย
เลนอยางยั่งยืน
Structure and function of mangrove ecosystems. Techniques
of planting, restoring, maintenance and harvesting of natural mangrove
forests and plantations. Criteria for selection of appropriate silvicultural
systems for sustainable management and utilization of mangrove
forests.

306515 *

การฟนฟูปา
3 (3-0)
(Forest Restoration)
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน
การประยุกตใชเทคโนโลยีวนวัฒนในการฟนฟูปา กรณีศึกษา มีการศึกษานอก
สถานที่
Natural resource deterioration, concepts of landscape ecology,
application of silviculture technology to forest restoration, case studies.
Field trip required.

306521**

3 (2-3)
เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง
(Advanced Forest Tree Seed)
สรีรวิทยาและชีวเคมีของเมล็ดไมปา ผลของความเคนที่มีตอความมีชีวิต
ของเมล็ด เทคนิคพิเศษในการผลิตเมล็ดพรรณไมปา มีการศึกษานอกสถานที่
Physiology and biochemistry of forest tree seeds. Effects of stress
on seed viability. Special techniques for forest tree seed production.
Field trip required.

306522**

การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
(Growth and Development of Trees)
แบบรูปและขั้นตอนของการเติบโตและการพัฒนาของสวนที่ไมเกี่ยวกับ
เพศและสวนสืบพันธุของตนไม ปจจัยสิ่งแวดลอมและการปฏิบัติทางวนวัฒนที่
ควบคุมการเติบโตและการพัฒนาของตนไม การวิเคราะหการเติบโตของตนไม
มีการศึกษานอกสถานที่

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3 (3-0)

3 (3-0)

Patterns and stages of growth and development of tree vegetative
and reproductive parts, environmental factors and silvicultural practices
controlling growth and development of trees, tree growth analysis.
Field trip required.
306523**

หลักการปรับปรุงพันธุไมปา
3 (3-0)
(Principles of Forest Tree Improvement)
ประวัติ หลัก เปาหมาย และเทคนิคในการปรับปรุงพันธุไมปา การทดสอบ
ทางพันธุกรรม การขยายพันธุ ผลิตภาพ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ปรับปรุงพันธุไมปา มีการศึกษานอกสถานที่
History, principles, objectives and techniques in forest tree
improvement, genetic testing, and propagation. Productivity and
economic gains in tree improvement. Field trip required.

306524*

การปรับปรุงพันธุไมปาในเขตรอน
3 (3-0)
(Forest Tree Improvement in the Tropics)
เทคนิคการปรับปรุงพันธุไมปาในเขตรอน โครงการการปรับปรุงพันธุไมปา
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ความสัมพันธระหวางการปรับปรุงพันธุกับการจัดการ
และการใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานที่
Forest tree improvement techniques in the tropics, forest tree
improvement programs for specific objectives, inter-relationships
between forest tree improvement, management and utilization. Field
trip required.

306525*

การอนุรักษพันธุกรรมไมปา
(Conservation of Forest Tree Genetics)
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของแหลงพันธุกรรมไมปา การ
แปรผันทางพันธุกรรม การอนุรักษยีน การสํารวจ การทดสอบ การทําแผนที่
และการจัดการฐานขอมูล องคกรและเครือขายดานการอนุรักษยีนไมปา
กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Biodiversity, decrease of forest tree genetic resources, genetic
variation, gene conservation, exploration, testing, mapping and
database management, organization and networks in forest gene
conservation, case studies. Field trip required.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3 (3-0)

306531**

นิเวศวิทยาไฟปา
3 (3-0)
(Forest Fire Ecology)
ความสัมพันธระหวางนิเวศวิทยากับไฟ ผลของอุณหภูมิและความรอน ผล
ของไฟตอดิน น้ํา อากาศ พรรณพืช และสัตวปา ไฟในระบบนิเวศเขตรอน
Relationships of ecology to fire. Temperature and heat effects.
Effects of fire on soil, water, air, vegetation, and wildlife. Fire in tropical
ecosystems.

306532**

การจัดการไฟปา
3 (3-0)
(Forest Fire Management)
ธรรมชาติ ชีวภูมิศาสตร และนิเวศวิทยาของไฟปาในเขตรอน นโยบาย
และเศรษฐศาสตรของการจัดการไฟปา การปองกัน การเตรียมการ เครื่องมือ
อุปกรณ และการดับไฟปา การจัดองคกรดับไฟปา การจัดการใชประโยชนจาก
ไฟ
Nature, biogeography, and ecology of tropical forest fires; policy and
economics of forest fire management. Prevention, presuppression,
equipment, and suppression of forest fire; forest fire organization, managing
fire use.

306533**

พฤติกรรมไฟปา
3 (3-0)
(Forest Fire Behavior)
ความสําคัญและการประมาณคาพฤติกรรมไฟปา อิทธิพลของลักษณะ
แหลงเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศตอการติดไฟ อัตราลามของ
ไฟความรุนแรงของไฟ และความยาวของเปลวไฟ แบบจําลองทางคณิตศาสตร
ของพฤติกรรมไฟ การกําหนดอัตราอัคคีภัย การประเมินเชื้อเพลิง แบบจําลอง
เชื้อเพลิง เทคนิคการปรับปรุงเชื้อเพลิง การประเมินโครงการการจัดการเชื้อเพลิง
Importance of forest fire behavior estimation. Influence of fuel bed
characteristics, topographic and weather conditions on fire ignition, rate
of fire spread, fire intensity and flame length. Mathematical model of fire
behavior, fire danger rating, fuel appraisal, fuel model, fuel modification
technique, evaluation of fuel management project.

** รายวิชาปรับปรุง
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306534*

การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม
(Forest Health Monitoring)
การเจริญทดแทนและการกอเกิดหมูไมปา เกณฑและปจจัยการกําหนด
สุขภาพปาไม ปจจัยเชิงลบและความเสียหาย ดรรชนีและวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ
Regeneration and formation of forest stands, criteria and factors
for determining forest health, negative factors and injuries, indicators
and methods for monitoring.

306541**

3 (3-0)
การประเมินพื้นที่ปาไม
(Forest Site Assessment)
สภาพพื้นที่และปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอผลผลิตและประเภทปาไม
ลักษณะเฉพาะของดิน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การจําแนกดินปา
ไม ชุดดินในปาไม การจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับชนิดไม มีการศึกษานอก
สถานที่
Site and environmental factors affecting yield and forest types, soil
characteristics, topography, climate, forest soil classification, soil series
in the forest, site management for selected species. Field trip required.

306542**

สารอาหารไมปาขั้นสูง
(Advanced Forest Tree Nutrient)
การประเมินความอุดมสมบูรณของดินปาไมจากการวิเคราะหดินและพืช
วิธีการจัดการสารอาหารที่ใชในการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลิตภาพของปาไม มี
การศึกษานอกสถานที่
Evaluation of forest soil fertility based on soil and plant analyses,
nutrient management methods for soil improvement to increase forest
productivity. Field trip required.

3 (3-0)

306543**

การจัดการดินปาไม
(Forest Soil Management)
สาเหตุ หลัก และแนวทางในการปรับปรุงและแกปญหาดินปาไม การใช
ปฏิบัติการทางวนวัฒน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความยั่งยืน

3 (3-0)

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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3 (3-0)

Causes, principles and approaches to improve and mitigate the
forest soil problems, using silvicultural practices to increase forest
productivity and sustainability.
306544*

การวิเคราะหสารอาหารดินและพืชในปาไม
3 (2-3)
(Forest Soil and Plant Nutrient Analysis)
หลักและเทคนิคในการวิเคราะหสมบัติของดินปาไมและพืช การแปล
ความหมาย การประเมินผล และการประยุกตในกิจกรรมปาไม
Principles and techniques in soil properties analysis of forest soils
and plants, interpretation, evaluation and application to forest activities.

306551*

สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน
3 (3-0)
(Commercial Forest Plantation in the Tropics)
วิวัฒนาการการสรางสวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอนทั้งไมพื้นเมืองและไม
ตางถิ่น แบบรูปและวนวัฒนวิทยาของสวนปาเชิงพาณิชย การปรับปรุงพันธุไม
ปา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การตัดฟน การตลาด การ
จัดการ และนโยบายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเชิงพาณิชยในเขตรอน มี
การศึกษานอกสถานที่
Evolution of commercial native and exotic plantation in the tropics,
patterns and silviculture of commercial forest plantation, forest tree
improvement, planting techniques, propagation, tending, logging,
marketing, management, and policies related to commercial forest
plantation in the tropics. Field trip required.

306552*

การทําฟารมไมปา
3 (3-0)
(Forest Tree Farming)
การปลูกเลี้ยงไมปา การวางแผนฟารมไมปา ระบบการทําฟารมปาไมแบบ
มีสัญญา การออกใบรับรองปาไม การใหเงินอุดหนุนการตลาดไมแปรรูป และ
สหกรณสวนปา
Forest tree domestication, forest farm planning, contract system
for tree farming, forest certification, subsidization, timber marketing, and
forest plantation cooperatives.

* รายวิชาเปดใหม
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306553*

การวางแผนปลูกปา
3 (3-0)
(Reforestation Planning)
การพัฒนาแผนงานการปลูกปา การตั้งวัตถุประสงคของโครงการปลูกปา
สวนปาเพื่ออุตสาหกรรม สวนปาชุมชน เศรษฐกิจสังคมของโครงการปลูกปา
กรณีศึกษา
Developing reforestation working plans, setting objectives for
reforestation projects, industrial forest plantations, community forest
plantation, socio-economics of reforestation projects, case studies.

306554*

สวนปาไมสายตน
3 (3-0)
(Clonal Forest Plantation)
หลักและเทคนิคของสวนปาไมสายตน การคัดเลือกและพันธุกรรมสาย
ตน การผลิตกลาไมสายตน กลยุทธและการประยุกตสวนปาสายตนในงานปา
ไม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and techniques of clonal plantations, selection and
genetics of clonal material, production of clonal planting stock,
strategies and application of clonal plantations in forestry, case studies.
Field trip required.

306561*

3 (3-0)
สถาปตยลักษณไมตน
(Tree Architectural Characteristics)
บทบาท หนาที่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร และสถาปตยลักษณของไม
ตนในเมือง การจําแนกสถาปตยลักษณไมตน ความตองการทางนิเวศวิทยา
รูปแบบพิเศษของไมตนเพื่องานภูมิทัศน มีการศึกษานอกสถานที่
Roles, functions, botanical, and architectural characteristics of
urban trees; tree architectural characteristic classification, ecological
requirements, and special features of trees for urban landscapes. Field
trip required.

306562*

วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง
3 (3-0)
(Advanced Urban Silviculture)
ปจจัยอชีวนะและปจจัยชีวนะที่มีผลตอตนไมในเมือง การสงวนรักษา
ตนไมขนาดใหญในเขตเมือง การจัดการตนไมที่เปนอันตราย การทําศัลยกรรม
ตนไม การติดตามตรวจสอบสุขภาพของตนไมในเมือง มีการศึกษานอกสถานที่

* รายวิชาเปดใหม
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Abiotic and biotic factors affecting urban trees, preserving large
trees in urban area, tree hazard management, tree surgery, monitoring
the health of urban trees. Field trip required.
306563*

ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง
(Urban Microclimate)
หลักภูมิอากาศวิทยาระดับจุลภาค องคประกอบของบรรยากาศในเมือง
ลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศจุลภาคในเมืองและปจจัยที่เกี่ยวของ การวัดและ
การแปลคาภูมิอากาศจุลภาคในเมือง ความสัมพันธระหวางภูมิอากาศจุลภาค
ในเมืองกับการเติบโตของตนไม
Principles of microclimatology, composition of the urban
atmosphere, characteristics of urban microclimate and related factors,
measurement and interpretation of urban microclimate, relationships of
urban microclimate and tree growth.

3 (3-0)

306564*

การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
(Management of Urban Green Spaces)
วิวัฒนาการพื้นที่สีเขียวในเมือง หลักการวางแผน และการจัดการพื้นที่สี
เขียวในเมือง การบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรการและการวิจัยเพื่อ
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of urban green spaces, principles and management of
urban green space planning, administration and related organizations,
measures and researches regarding urban green space management.
Field trip required.

3 (3-0)

306571**

วิชาการเครื่องมือและการวัดดานเทคโนโลยีวนวัฒน
(Instrumentation and Measurement in Silviculture Technology)
หลัก เทคนิคการวัด การใช และการดูแลรักษาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
วนวัฒน การวัดการเติบโตของตนไม และการผลิตมวลชีวภาพ ลักษณะเฉพาะ
ของเรือนยอด การวัดเรือนราก และภูมิอากาศจุลภาค ดุลของน้ํา สารอาหาร
และคารบอนของตนไม

3 (2-3)

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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Principles, measurement techniques, application, and
maintenance of equipment in silviculture technology, measurement of
tree growth and biomass production, characterizing tree canopies,
measuring root systems and microclimates; water, nutrient, and carbon
balances of trees.
306591**

3 (3-0)
เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน
(Research Techniques in Silviculture Technology)
เทคนิคการคนควาทดลองเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน ปญหาการวิจัย
การกําหนดหัวของานวิจัย การวางแผน การเก็บขอมูล การวิเคราะห การแปลผล
การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย มีการศึกษานอกสถานที่
Special research techniques in silviculture technology, problem
analysis, topic identification, planning, data collection, data analysis
and interpretation, report writing and presentation. Field trip required.

306596**

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน
(Selected Topics in Silviculture Technology)
เรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวนวัฒนและเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับการ
จัดการสวนปาและปาไมในเมือง หัวขอเรื่องจะเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา
Selected topics in silviculture technology, advanced technology
for forest plantation management and urban forestry. Topics are
subject to change each semester.

1-3

306597

สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอขอมูลและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจดานเทคโนโลยีวนวัฒน
ทั้งการจัดการสวนปา และปาไมในเมืองในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion of current interesting topics in
silviculture technology, forest plantation management and urban
forestry at the master’s degree level.

1, 1

306598

1-3
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีวนวัฒน ทั้งการจัดการสวนปา และปาไม
ในเมือง ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

** รายวิชาปรับปรุง
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Independent studies and research in silviculture technology,
forest plantation management and urban forestry at the master’s degree
level and compile into a written report.
306599

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

1-12

18. แนวปฏิบัติ
เพื่อใหการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรดังตอไปนี้
18.1 นิสิตทุกสาขาวิชาจะตองสัมมนารวมกันทุกสาขาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการ
วิชาสัมมนาของคณะวนศาสตรกําหนด
18.2 ผูที่ไมมีพื้นฐานทางดานวนศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จะตองลงทะเบียนรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรีตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
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ภาคผนวกที่ 1
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
รายชื่ออาจารยสนับสนุนหลักสูตร
รายชื่ออาจารยพิเศษ
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12.1
ลําดับ

อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

1

นายกอบศักดิ์ วันธงไชย
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)

2

นายจงรัก วัชรินทรรัตน
อาจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
วท.ด. (วนศาสตร)

3

นางลดาวัลย พวงจิตร
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
D.Sc. (Silviculture)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
งานวิจัย
306591 306531
1. Coppicing Ability and Growth of
306596 306532
Remaining Teak (Tectona grandis) after 306597 306533
Thinning
306598 306534
2. Supporting Local Income by Rearing
306591
Some Edible Insects and Scorpions
306596
3. Assessment on Agroforestry Species for
306597
Restoration of Degraded Land and
306598
Increasing Biodiversity in Huairang –
Klongpeed Watershed
งานแตงเรียบเรียง
306512 306511
1. คูมือบทปฏิบัติการปฐพีวิทยาปาไม
306513 306541
2. กําเนิดและจําแนกดินปาไม
306541 306543
งานวิจัย
306542 306551
1. Productivity and Economics of
306543 306552
Eucalyptus Wood Based on Utilization 306591 306553
Suitability
306596 306596
2. Structural Characteristics of Evergreen 306598 306598
Forest at Eastern Forest Complex
306599 306599
3. Structural Characteristics of Dry
Evergreen Forest and Dry Dipterocarp
Forest
งานแตงเรียบเรียง
306523 306524
1. เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกลาไม
306591 306525
2. คูมือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุไมปา
306596 306554
3. สมดุลคารบอนในระบบนิเวศปาเขตรอน
306598 306561
งานวิจัย
306599 306562
1. คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนได
306563
ออกไซดและปริมาณชีวมวลของพันธุไมใน
306564
เขตรอนภายใตสภาพแลดลอมตางๆ
306571
2. สรีรวิทยาของพรรณไมปาตางถิ่น
306596
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ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับ
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
3. นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ําของ
306598
สวนไผบนที่สูง
306599
4. สรีรวิทยาการเติบโตของปอสา
5. Assessment on Agroforestry Species for
Restoration of Degraded Land and
Increasing Biodiversity in Huairang –
Klongpeed Watershed
6. Water Consumption of Exotic Forest
4 นางสาวมณฑาทิพย โสมมีชัย งานวิจัย
306596 306561
1. ผลของระยะปลูกตอการเจริญเติบโตและ
อาจารย
306597 306562
ผลผลิตมวลชีวภาพของปอสา
วท.บ. (วนศาสตร)
306598 306563
2. ความผันแปรของความชื้นดินภายใตสวน
วท.ม. (วนศาสตร)
306564
ปอสาที่มีระยะปลูกตางๆ กัน
306571
306596
306597
306598
5 นายวิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท งานแตงเรียบเรียง
306542 306542
1. ระบบวนวัฒน
รองศาสตราจารย
306596 306544
2. ธาตุอาหารพืช
วท.บ. (วนศาสตร)
306598 306596
M.S. (Forest Tree Nutrition) งานวิจัย
306599 306598
การขยายพันธุไผ
306599
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ
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12.2
ลําดับ
1

2

3

อาจารยสนับสนุนหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

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

งานแตงเรียบเรียง
วนวัฒนวิทยาเขตเมือง
งานวิจัย
1. Tree Improvement Program of MPTS
2. Growth Modeling Development for
MPTS
3. Improving Productivity of Rubber Small
Holdings through Rubber Agroforestry
System
งานแตงเรียบเรียง
นางดวงใจ ศุขเฉลิม
1. อนุกรมวิธานของพืชชั้นสูง
อาจารย
2. พรรณพืชที่ใหกลิ่นหอม
วท.บ. (วนศาสตร)
3. พืชอาหารสัตวปา
วท.ม. (วนศาสตร)
4. การจัดการทุงหญา
Dr.Sci. (Plant Sciences)
งานวิจัย
1. อนุกรมวิธานของพืชวงศบุก บอน (Araceae)
2. อนุกรมวิธานของพืชวงศชะมวง (Guttiferae)
3. ความหลากหลายของพรรณพืชกินได
4. การศึกษานิเวศวิทยาทุงหญา
5. ความหลากหลายของหญา
งานวิจัย
นายดอกรัก มารอด
1. แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมปา
ผูชวยศาสตราจารย
ผสมผลั ด ใบ สถานี วิ จั ย ต น น้ํ า แม ก ลอง
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรตินิยม
จังหวัดกาญจนบุรี
อันดับ 1
2. การสํารวจพรรณไมบริเวณพื้นที่สถานีวิจัย
วท.ม. (วนศาสตร)
สิ่งแวดลอมสะแกราช
Dr.Sci. (Biological Science)
3. Growth and Dynamics of Bamboos in a
Tropical Seasonal Forest
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ภาระงานสอน
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
306521
306522
306596
306598
306599

306521
306523
306596
306598
306599

306598 306596
306599 306597
306598
306599

306598 306596
306599 306597
306598
306599

ลําดับ
4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
นายเดชา วิวัฒนวิทยา
1. สัตวในดินและกระบวนการยอยสลายในปา
รองศาสตราจารย
เขตรอน
วท.บ. (วนศาสตร)
2. การจัดการและการอนุรักษแมลงปาไมเขต
วท.ม. (วนศาสตร)
Dr.Agr. (Forest Entomology) รอน โดยเฉพาะผีเสื้อกลางวัน
3. การปองกันกําจัดมอดปาเจาะตนสักโดยการ
ใชมดห้ํา
4. อนุกรมวิธาน การสํารวจ และนิเวศวิทยาของ
มด
5. การจัดการมดเศรษฐกิจ
6. หนอนไมไผ
7. การจัดการและการอนุรักษแมลงทับบาน
งานแตงเรียบเรียง
นายนิคม แหลมสัก
กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัด
อาจารย
งานวิจัย
วท.บ. (วนศาสตร)
1. กลสมบัติของไมหลาวชะโอน
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ)
Ph.D. (Biomaterial Sciences) 2. การผลิตและสมบัติพื้นฐานของแผนชิ้นไมอัด
จากทางใบปาลมน้ํามัน
3. สมบัติของแผนไมประกอบที่ไมใชกาวจากทาง
ใบปาลมน้ํามันโดยกรรมวิธีระเบิดเยื่อดวยไอ
น้ํา
งานแตงเรียบเรียง
นายมณฑล จําเริญพฤกษ
1. วนเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย
2. วนศาสตรชุมชนเบื้องตน
วท.บ. (วนศาสตร)
งานวิจัย
วท.ม. (วนศาสตร)
1. ผลผลิตและการหมุนเวียนธาตุอาหารของปา
Ph.D. (Silviculture and
เต็งรัง
Forest Influences)
2. การศึกษาสมการผลผลิตของไมปาบางชนิด
3. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม เขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขงและเขตรักษาพันธุปา
ภูเขียว
4. การศึกษาพัฒนาระบบวนเกษตรครบวงจรใน
ลุมน้ําหวยแรงคลองพีด
30

ภาระงานสอน
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
306598 306596
306599 306597
306598
306599

306598 306596
306599 306597
306598
306599

306511
306512
306591
306597
306598
306599

306511
306512
306513
306534
306552
306553
306591
306596
306597
306598
306599

ลําดับ
7

8

9

10

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
M.Sc. (Natural Resources
Management)
Dr.Tech.Sc. (Natural
Resources Conservation)
นายวันชัย อรุณประภารัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
Dr.Agr. (Forest and Wood
Science)

นายวิพักตร จินตนา
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Forest Ecology)
นายวุฒิพล หัวเมืองแกว
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
Ph.D. (Agricultural
Economics)

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
งานวิจัย
306598 306596
1. การพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําหนองบง
306599 306597
คาย
306598
2. การศึกษานิเวศปาไมระยะยาว ในสถานีวิจัย
306599
สิ่งแวดลอมสะแกราช
3. Application of GIS for Sustainable
Forest Management
งานแตงเรียบเรียง
306598 306596
1. การรังวัดปาไม
306599 306597
2. บทปฏิบัติการรังวัดปาไม I
306598
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตในทาง
306599
วิศวกรรมปาไม
งานวิจัย
1. การศึกษาศักยภาพและบริหารจัดการลุมน้ํา
และสิ่งแวดลอมเชิงระบบนิเวศ
2. ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหลง
นันทนาการทางธรรมชาติ
3. Developing Ground and Remotely
Sensed Indication of the Sustainability
Tropical Forest Exploitation
งานแตงและเรียบเรียง
306598 306596
1. หลักวนเกษตร
306599 306597
2. คูมือการศึกษาและฝกงานวนศาสตรชุมชน
306598
ภาคสนาม I
306599
งานแตงเรียบเรียง
1. เศรษฐศาสตรปาไมเบื้องตน
2. เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
งานวิจัย
1. ระบบการตลาดของแผนใยไมอัดแข็ง ใน
ประเทศไทย
2. Some Non-farm Employment in Mae
Hong Son Province
31

306598 306596
306599 306597
306598
306599

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

11

นายสมคิด สิริพัฒนดิลก
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
Ph.D. (Forest Resources)

12

นายสันต เกตุปราณีต
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Forest Fire
Science)

ผลงานทางวิชาการ
3. An Economic Analysis of Some Fast
Growing Species Plantation
4. Non-wood Forest Product in Thailand
งานแตงเรียบเรียง
1. เทคนิคในการเตรียมตัวอยางพืชเพื่อศึกษาใน
กลองจุลทรรศน
2. กายวิภาคของไมยืนตน
งานวิจัย
1. การพัฒนาการของดอกและผลสัก
2. การอนุรักษและขยายพันธุไมสกุลอบเชย ที่มี
คาทางเศรษฐกิจบางชนิด
3. การปรับปรุงผลผลิตไมซุงสะเดาชางโดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. Anatomical Investigation of Java Rattan
Canes as a Guide to Their Identification
5. Propagation and Utilization of Aquilaria sp.
งานแตงเรียบเรียง
1. ไฟปาและการควบคุม
2. นิเวศวิทยาไฟปา
3 ไฟปาและผลกระทบตอระบบปาไมใน
ประเทศไทย
4. การปองกันไฟในสวนปา
งานวิจัย
1. ผลกระทบของไฟปาตอทรัพยากรปาไมและ
สัตวปา อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
2. แหลงเชื้อเพลิงในปาผลัดใบเขตรักษาพันธุ
สัตวปาหวยขาแขง
3. Predicting Fire Behavior in Herbaceous
Fuel Complex at Doi Angkhang, Chiang
Mai Province
4. Vegetation and Soil Dynamic after
Burning at Doi Angkhang, Chiang Mai
Province
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ภาระงานสอน
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

306598 306596
306599 306597
306598
306599

306511
306531
306532
306533
306591
306596
306598
306599

306531
306532
306533
306534
306591
306596
306597
306598
306599

ลําดับ
13

14

15

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
1. อิทธิพลของมลพิษทางอากาศตอลักษณะ
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรติ
โครงสรางใบและการเจริญเติบโตของกลา
นิยมอันดับ 2
ไมประดูบา น
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Biological Science) 2. การเก็บกักคารบอนของปาไม
3. Physiology of interspecific hybrids of
Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex
Benth.
งานแตงเรียบเรียง
นายสุรีย ภูมิภมร
เมล็ดพรรณไมปาในเขตรอน
รองศาสตราจารย
งานวิจัย
วน.บ.
1. Tree Improvement Program of MPTS
M.F. (Silviculture)
2. Growth Modeling Development for
D.Sc. (Agriculture and
MPTS
Forestry)
3. Improving Productivity of Rubber Small
Holdings through Rubber Agroforestry
System
นายรุงเรือง พูลศิริ
งานวิจัย
อาจารย
1. ผลของการปลูกสรางสวนปาไมโตเร็วตางถิ่น
วท.บ. (วนศาสตร)
ตอคุณสมบัติทางเคมีของดิน ณ ดอยอางขาง
วท.ม. (วนศาสตร)
จังหวัดเชียงใหม
Dr.nat.techn. (Forest Soils) 2. การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการยอย
สลายของซากพืชในสวนปาไมโตเร็วตางถิ่น
ณ ดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม
4. ผลของน้ําสมไมตอความเปนกรดเปนดาง
ของดิน และการเจริญเติบโตของกลาไมยูคา
ลิปตัส คามาลดูเลนซิส
5. ผลกระทบของการปลูกไมโตเร็วตอคุณสมบัติ
ของดิน การหมุนเวียนธาตุอาหารพืช และ
การกระจายของราก
6. Nutrient Cycling and Litter
Decomposition in the Exotic Plantations
at Doi Angkhang, Chiangmai Province
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ภาระงานสอน
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
306596 306523
306597 306524
306598 306525
306599 306571
306597
306598
306599
306501
306521
306522
306596
306598
306599

306521
306523
306596
306598
306599

306542
306543
306591
306596
306597
306598
306599

306515
306541
306542
306543
306544
306571
306596
306597
306598
306599

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับ
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
16 นายสคาร ทีจันทึก
งานวิจัย
306512 306511
อาจารย
1. The Floristic Composition of Tropical
306514 306512
วท.บ. (วนศาสตร)
Montane Forest in Doi Inthanon National 306596 306513
วท.ม. (วนศาสตร)
Park
306597 306514
วท.ด. (วนศาสตร)
2. Habitat Differentiation of Lauraceae
306598 306534
Species in a Tropical Lower Montane
306599 306596
Forest in Northern Thailand
306597
3. Dominance and Species Diversity Along
306598
an Altitudinal Gradient in Doi Inthanon
306599
National Park
17 นายสมพร แมลิ่ม
306521 306521
งานวิจัย
ทิศทางและกลยุทธเพื่อการวิจัยและพัฒนา 306522 306523
อาจารย
ศักยภาพไมโตเร็วอเนกประสงคแบบครบวงจร 306596 306524
วท.บ. (วนศาสตร)
ในประเทศไทย
วท.ม. (วนศาสตร)
306598 306596
306597
306598
18 นายสมศักดิ์ อภิสิทธิวานิช งานวิจัย
306596 306596
1. Classification and Selection of Paper
รองศาสตราจารย
306597 306597
Mulberry Clones Using RAPD
วท.บ. (ชีววิทยา)
306598 306598
Technique
วท.ม. (พันธุศาสตร)
306599 306599
2. Study of Isozymes in Oryza sativa, O.
Dr.Agr.Sci. (Plant
minuta and Interspecific Hybrids
Genetics)
3. The Chlorotica Mutation in Wt 11019
Showa Linkage with Group 6 Marker
Pl.
306597 306534
19 นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช งานแตงเรียบเรียง
โรควิทยาปาไม
306598 306596
อาจารย
306599 306597
วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรติ งานวิจัย
1. การทดสอบตัวยาซีซีเอ สามสูตร โดยวิธีการ
306598
นิยมอันดับ 2
แกงไมกับวุนเพาะเชื้อราในหองปฏิบัติการ
306599
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. (Forest Resources) 2. เห็ดกินไดในสวนปา : ความหวังใหมของชนบท
3. Ability of Some Ectomycorrhizal Fungi in
Forming Ectomycorrhizae with
Dipterocarpus alatus Roxb. Seedlings
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ
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12.3 รายชื่ออาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

1

นายโกวิทย ฉายสุรียศรี
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Forest Genetics)

2

นายเจษฎา เหลืองแจม
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
D.Sc. (Silviculture)

3

นายชุบ เข็มนาค
รองศาสตราจารย
วน.บ. เกียรตินิยม
M.S. (Forest Soil and
Silviculture)
นายนิพนธ ตั้งธรรม
ศาสตราจารย
วน.บ.
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Watershed
Science)

4

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. การใชไอโซเอนไซมประเมินความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษแหลงพันธุกรรม
ไมปาเขตรอน: ทฤษฎี และปฏิบัติ
2. Genetic Structure and Temporal Allozyme
Variation of Cotylelobium melanoxylon
Pierre in Thung Khai Genetic Resource
Area, Trang, Southern Thailand
งานวิจัย
1. Water use of Eucalyptus camaldulensis
on Severe Saline and Non-saline Soils in
Yang Talad District, Kalasin Province,
Thailand
2. Acid Deposition in Mixed Deciduous
Forests in Nakhon Ratchasima and Khon
Kaen Provinces
3. Acid Deposition in Mixed Deciduous
Forests in Thailand
งานแตงและเรียบเรียง
1. การปลูกและบํารุงรักษาสวนพืชปา
2. การเปลี่ยนแปลงของลูกไมในปาดิบแลงทองที่
ปาสะแกราช อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
3. ไมประดับยืนตนเพื่อความรื่นรมย
งานวิจัย
1. ความผันแปรของความชื้นในดินภายใตสวนสัก
และสวนซอที่สถานีวิจัยลุมน้ําแมกลอง จัง
หวัดก าญจนบุรี
2. ดัชนีการควบคุมการกัดเซาะหนาดินในสมการ
การสูญเสียดินสากลของวิธีการอนุรักษดินและ
น้ํารูปแบบตางๆ บนพื้นที่ลาดเขา บริเวณ
โครงการจัดการลุมน้ําแมสา จังหวัดเชียงใหม
3. Impacts of Forest Conversion on Nitrogen
Cycling in Northeastern Thailand
35

ภาระงานสอน
ในหลักสูตร
ปรับปรุง
306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599
306596
306597
306598
306599

ลําดับ
5

6

7

8

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. คุ ณ ภาพเมล็ ด ไม แ ละการพั ฒ นาแหล ง เมล็ ด
พันธุไมปา
2. ความผันแปรของระยะการสุกแกและการงอก
ของเมล็ดในชอดอกเดียวกันนของไมสะเดา
3. การยายชําและอนุบาลกลาไผตงที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นายบุญวงศ ไทยอุตสาห งานวิจัย
1. การเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไม
ผูชวยศาสตราจารย
โตเร็วที่ปลูกบนที่ดินภายหลังการทําเหมืองแร
วน.บ.
ดีบุก
M.F. (Silviculture)
2. การปลู ก สร า งสวนป า และป ญ หาป า ไม ใ น
Ph.D. (Wildland
ประเทศไทย
Resource Science)
3. Agroforestry Systems : A Case of
Angkhang Highland
งานแตงและเรียบเรียง
นายปรีชา ธรรมานนท
รากฐานวนวัฒนวิทยา
รองศาสตราจารย
งานวิจัย
วน.บ. เกียรตินิยม
1. Mosaic Structure and Tree Growth Pattern
วท.ม. (วนศาสตร)
in Monodominant Tropic Seasonal
Ph.D. (Forest Ecology)
Evergreen Forest in Thailand
2. Tree–dimensional Distribution of High
Intensity in the Dry Dipterocarp Forest at
Sakaerat, Northeastern Thailand
งานแตงและเรียบเรียง
นายพงษศักดิ์ สหุนาฬุ
1. ความรูเบื้องตน : นิเวศวิทยาและมลภาวะ
ศาสตราจารย
สิ่งแวดลอม
วน.บ.
2. ผลผลิตและการหมุนเวียนของธาตุอาหารใน
วท.ม. (วนศาสตร)
ระบบนิเวศปาไม
Dr.Agr. (Forest Ecology)
3. วิธีการวิเคราะหลักษณะการเจริญเติบโตของ
พืช
นายบัณฑิต โพธิ์นอย
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Genetics)
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ภาระงานสอน
ในหลักสูตร
ปรับปรุง
306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

ลําดับ
9

10

11

12

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ขนาดถุงเพาะชําตอการผลิตกลาไมเลี่ยนใหได
คุณภาพในการปลูกเปนสวนปา
2. Primary Productivity, Nutrient Cycling and
Organic Matter Turnover of Tree
Plantation after Agricultural Intercropping
Practices in Northeast Thailand
3. Agroforestry in Asia and the Pacific
งานวิจัย
นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ
1. ธรณีสัณฐานวิทยาของภาคใตโดยสังเขป
กส.บ. (ปฐพีวิทยา)
M.Sc. (Soil Genesis and 2. รายงานการสํารวจและจําแนกที่ดิน บริเวณทุง
ชางตาย อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Classification)

นายพิทยา เพชรมาก
วท.บ. (วนศาสตร)
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Silviculture)

Ph.D. (Soil Genesis and
Classification)
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ งานวิจัย
1. การขยายพันธุปอสาดวยวิธีตัดยอดปกชํา
วท.บ. (วนศาสตร)
2. Selection and Production of Paper
วท.ม. (วนศาสตร)
Mulberry Varieties for Pulp and Paper
Ph.D. (Agroforestry)
Industry
3. Sustainable Land Use Management
Planning in the Phu Fa Project, Nan
Watershed, Northern Thailand
งานวิจัย
นายสนใจ หะวานนท
1. Regeneration and Colonization of
วท.บ. (วนศาสตร)
Mangrove on Clay--filled Reclaimed Land
พบ.ม. (รัฐประศาสน
in Singapore
ศาสตร)
2. Strategies in Mangrove Restoration :
Ph.D. (Mangrove
Balancing Natural Biodiversity and
Bioregulation)
Pragmatic Ecological Repair in
Waterlogged Environment
3. Effect of Banacles on Mangrove Seedling
Transplantation at Ban Don Bay, Southern
Thailand
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ภาระงานสอน
ในหลักสูตร
ปรับปรุง
306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

ลําดับ
13

14

15

16

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

นายสนิท อักษรแกว
ศาสตราจารย
วน.บ.
วท.ม. (วนศาสตร)
Ph.D. (Plant Ecology)

งานแตงและเรียบเรียง
1. ปาชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการ
2. การฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนเพื่อ
สังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของประเทศ
ไทย
3. การจัดการสวนปาชายเลนแบบผสมผสานเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบริเวณ
ชายฝงทะเลของประเทศไทย
นางสาวสุจิตรา จางตระกูล งานวิจัย
วท.บ. (วนศาสตร) เกียรติ 1. Application of Isoenzyme Gene Markers in
นิยม
the Identification of Acacia auriculiformis
วท.ม. (วนศาสตร)
Elite Trees and Hybrids
Dr. For (Genetics and
2. Genetic Diversity of Teak (Tectona
Tree Breeding)
grandis Linn. F.) in Thailand Revealed by
Random Amplified Polymorphic DNA
(RAPD)
3. Der Nutzen von Genmarkern fuer die
Erhaltung forstgenetischer Resourcen in
Thailand
นายสุวิทย แสงทองพราว งานแตงและเรียบเรียง
ผูชวยศาสตราจารย
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาปาไม
วน.บ. เกียรตินิยม
งานวิจัย
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
1. การตอบสนองของกลาไมรัง เหียง กราด และ
Ph.D. (Environmental
ประดูตอความแหงแลง
Biology)
2. การประเมินคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรปา
ไมในพื้นที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นายเอิบ เขียวรื่นรมณ
งานแตงและเรียบเรียง
ศาสตราจารย
1. การสํารวจดิน : มโนทัศน หลักการและเทคนิค
กส.บ. (ปฐพีวิทยา)
2. ดินของประเทศไทย : ลักษณะการแจกกระจาย
M.Sc. (Applied
และการใช
Geomorphology)
งานวิจัย
Ph.D. (Geology)
สมบัติและสมรรถนะความอุดมสมบูรณของดิน
ปนกรวด
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ภาระงานสอน
ในหลักสูตร
ปรับปรุง
306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง-คุณวุฒิ

17

Mr. Katsutoshi Sakurai
Professor
B.S. (Agriculture)
M.S. (Agriculture)
D.Agr. (Soil Science)

18

Mr. Tatsuhiro Ohkubo
B.S. (Forestry)
M.Agr. (Forestry)
D.Agr. (Agriculture)

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. Changes in Soil Properties after Land
Degradation Associated with Various
Human
2. Soils and the Distribution of Dryobalanops
aromatica and D. lanceolata in Mixed
Dipterocarp Forest
3. Intercalation of Hydroxyl–allumino silicate
and Hydroxy–Aluminum in Montmorillonite
and Resultant Physicochemical Properties
งานวิจัย
1. Plant Community Monitoring for Nature
Conservation
2. Fagus japonica - a Silvicultural Reference,
Module1.
3. Tree Size and the Density, Methods
Manual of Forest Environment
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ภาระงานสอน
ในหลักสูตร
ปรับปรุง
306596
306597
306598
306599

306596
306597
306598
306599

ภาคผนวกที่ 2
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
และ
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306515
การฟนฟูปา
Forest Restoration
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวนวัฒนวิทยาดานการการฟนฟูระบบนิเวศปาไมซึ่งมี
แนวทางและรูปแบบที่หลากหลาย แตกตางกันไปตามปจจัยทางสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ การสรางแนว
ทางการฟนฟูจําเปนตองอาศัยความรู และแนวความคิดที่อยูในหลักที่เปนที่ยอมรับและเหมาะสม
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน การประยุกตใชเทคโนโลยี
วนวัฒนในการฟนฟูปา กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Natural resource deterioration, concepts of landscape ecology, application of silviculture
technology to forest restoration, case studies. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1

2

3

4

5

Introduction
- The CO2 problem
- Toxification
- The effects: biotic impoverishment
- Concept of forest restoration
Landscape ecology
- Landscape modification and changing ecological
characteristics
- Ecological modeling of landscape dynamics
Ecosystem functions
- Characteristics of energy flows within natural and man-altered
ecosystems
- ”Natural” mixed forests and ”Artificial” monospecies forests
- Disturbance and basic properties of ecosystem
- Disturbance and nutrient cycling in ecosystem
- Physiological characteristics
- Ecosystem water balance
Methods of forest restoration
- Reclamation
- Rehabilitation
- Restoration
Case studies in forest restoration
- Thailand
- Southeast Asia
- Tropical zone
รวม

จํานวนชั่วโมง
6

9

12

9

9

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306524
3 (3-0)
การปรับปรุงพันธุไมปาในเขตรอน
Forest Tree Improvement in the Tropics
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุไมในปาเขตรอน ซึ่งแตละชนิดมีรูปแบบใน
การดําเนินการที่แตกตางกัน เชน การปรับปรุงพันธุไมเศรษฐกิจเพื่อผลผลิตเนื้อไม การปรับปรุงพันธุไมเพื่อ
ผลผลิตเยื่อ หรือการปรับปรุงพันธุไมที่สามารถขึ้นไดในพื้นที่วิกฤต เชน พื้นที่ดินเค็ม หรือพื้นที่มีมลพิษทาง
อากาศสูง เปนตน
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
เทคนิคการปรับปรุงพันธุไมปาในเขตรอน โครงการการปรับปรุงพันธุไมปาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางการปรับปรุงพันธุกับการจัดการและการใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานที่
Forest tree improvement techniques in the tropics, forest tree improvement programs for
specific objectives, inter-relationships between forest tree improvement, management and utilization.
Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Introduction
Genetics of tropical trees
Flowers, pollination and seed ontogeny of tropical trees
Selection of plus trees in the tropics for specific purposed
Developing tree improvement programs in the tropics
Tree improvement for timber production
Tree improvement for pulp production
Tree improvement for fuelwood
Tree improvement for pest and disease resistance
Tree improvement for drought tolerance
Tree improvement for salinity tolerance
Tree improvement for coastal areas
Tree improvement for urban areas
Tree improvement for non-wood production
Organizations and networks in tree improvement programs in the
tropics
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306525
3 (3-0)
การอนุรักษพันธุกรรมไมปา
Conservation of Forest Tree Genetics
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุกรรมอันเปนพื้นฐานที่สําคัญ
อยางยิ่งในการกอใหเกิดการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ การอนุรักษแหลงพันธุกรรมอันเปนขั้นตอนที่
สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสภาพแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของแหลงพันธุกรรมไมปา การแปรผันทางพันธุกรรม การ
อนุรักษยีน การสํารวจ การทดสอบ การทําแผนที่และการจัดการฐานขอมูล องคกรและเครือขายดาน
การอนุรักษยีนไมปา กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Biodiversity, decrease of forest tree genetic resources, genetic variation, gene
conservation, exploration, testing, mapping and database management, organization and
networks in forest gene conservation, case studies. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

Introduction
- Biodiversity
- Loss of forests
- Causes of forest tree loss
Structure of genetic variation
- Cause of genetic variation
- Mating systems
- Gene flow in forest trees
- Estimating genetic variation
- Conservation of genes and gene complexes
Conservation of genetic resources
- In situ gene conservation
- Ex situ gene conservation
- Limitations and future directions
Threats to genetic conservation
- Logging
- Environmental pollution
- Climate change
Criteria and indicators for the conservation of genetic diversity
Long term management of genetic resources for genetic gain and
diversity
Exploration and implication of geographical information systems
Database management and scientific exchange of information
Organization and networks in gene conservation
- National institutions
- International institutions
Case studies of genetic conservation in the tropics
รวม

จํานวนชั่วโมง
3

6

6

6

3
3
6
6
3

3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306534
3 (3-0)
การติดตามตรวจสอบสุขภาพปาไม
Forest Health Monitoring
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพและสถานภาพของปาไม เขาใจถึงรูปแบบในการ
ตรวจวัดสุขภาพของปาไมและการประเมินระดับสภาพของปาในแตละสถานภาพ เพื่อนํามาเปนขอมูล
พื้นฐานในการวางรูปแบบการจัดการและการฟนฟูปา
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
การเจริญทดแทนและการกอเกิดหมูไมปา เกณฑและปจจัยการกําหนดสุขภาพปาไม ปจจัยเชิงลบ
และความเสียหาย ดรรชนีและวิธีการติดตามตรวจสอบ
Regeneration and formation of forest stands, criteria and factors for determining forest
health, negative factors and injuries, indicators and methods for monitoring.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1

2

3

4

5

6
7

Introduction
- The concept of forest health
- The concept of forest monitoring
- The importance of forest monitoring
Ecological principles
- Forest biomes
- Production ecology
- Succession
- Ecosystem management
Physical factors
- Non-biotic factors
- Forest fire factors
- Wind and forest health
- Case studies
Biological factors
- Forest diseases
- Forest insect damages
- Injuries from wildlifes
- Case studies
Forest declines
- Definition
- Concept of forest declines
The method of forest monitoring
Case study for forest monitoring
รวม

จํานวนชั่วโมง
6

9

9

9

6

3
6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549

48

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306544
3 (2-3)
การวิเคราะหสารอาหารดินและพืชในปาไม
Forest Soil and Plant Nutrient Analysis
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิเคราะห การแปลความหมาย และประเมินผล
ที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อประยุกตใชในงานดานปาไม ตลอดจนการจัดการสวนปาที่ปลูกขึ้น เพื่อใหได
ผลผลิตที่เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักและเทคนิคในการวิเคราะหสมบัติของดินปาไมและพืช การแปลความหมาย การประเมินผล
และการประยุกตในกิจกรรมปาไม
Principles and techniques in soil properties analysis of forest soils and plants,
interpretation, evaluation and application to forest activities.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Introduction
Principles of equipment used in forest soil and plant analysis
Principles and methodology for analysis of physical soil properties
Principles and methodology for analysis of chemical soil
properties
Soil nitrogen analysis
Soil phosphorus analysis
Soil potassium, calcium, and magnesium analyses
Cation exchange capacity analysis
Soil sulfur and some micronutrient analyses
Principles of plant nutrient analysis
Plant sample collection, preparation, and analysis for nutrients
Nitrogen analysis in plants
Phosphorus analysis in plants
Potassium, calcium, and magnesium analysis in plants
Interpretation, evaluation, and application of analysis results
รวม
หัวขอปฏิบัติการ
Practical experience in equipment using for forest soil and plant
analyses
Bulk density, particle density and porosity analyses
Soil Texture by hydrometer method
Soil pH and soil organic matter
Soil nitrogen analysis
Soil phosphorus analysis
Soil potassium, calcium, and magnesium analyses
Cation exchange capacity analysis
Soil sulfur
Micronutrient analysis
Plant nitrogen analysis
Plant phosphorus analysis
Plant potassium, calcium, and magnesium analyses
รวม

จํานวนชั่วโมง
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
จํานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306551
3 (3-0)
สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน
Commercial Forest Plantation in the Tropics
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาขนาดใหญเชิงพาณิชยในเขตรอนทั้งไม
พื้ น เมื อ งและไม ต า งถิ่ น รวมถึ ง การตั ด ฟ น เศรษฐกิ จ และการตลาด การจั ด การ การวางแผนและการ
บริหารงานการปลูกปาเชิงพาณิชย ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเชิงพาณิชย
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
วิวัฒนาการการสรางสวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอนทั้งไมพื้นเมืองและไมตางถิ่น แบบรูปและวนวัฒน
วิทยาของสวนปาเชิงพาณิชย การปรับปรุงพันธุไมปา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การตัด
ฟน การตลาด การจัดการ และนโยบายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเชิงพาณิชยในเขตรอน มีการศึกษานอก
สถานที่
Evolution of commercial native and exotic plantation in the tropics, patterns and silviculture
of commercial forest plantation, forest tree improvement, planting techniques, propagation,
tending, logging, marketing, management, and policies related to commercial forest plantation
in the tropics. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Introduction
Status of commercial plantation in the tropics
Forest tree species for commercial plantation in the tropics
Silviculture of fast growing tree plantation in the tropics
Marketing of fast growing tree plantation
Silviculture of commercial native tree plantation
Marketing of commercial native tree plantation
Planning and administration of commercial tree plantation
Policy related to commercial forest plantation
Role of commercial plantation on socio-economic
Role of commercial plantation on environment
Trends of commercial plantation in the future
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
3
6
3
6
3
3
3
3
3
6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306552
การทําฟารมไมปา
Forest Tree Farming
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกปาขนาดเล็กในลักษณะของฟารมปาไม ซึ่งปจจุบัน
รัฐ บาลได มีนโยบายสนั บสนุน เอกชนและเกษตรกรรายยอ ยปลูกสวนป า เนื่อ งจากฟารมปา ไมมีค วาม
หลากหลายดานเทคนิค จึงจําเปนตองศึกษาเพื่อการจัดการและสงเสริมปาไมอยางมีประสิทธิผล
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การปลู ก เลี้ ย งไม ป า การวางแผนฟาร ม ไม ป า ระบบการทํ า ฟาร ม ป า ไม แ บบมี สั ญ ญา การออก
ใบรับรองปาไม การใหเงินอุดหนุนการตลาดไมแปรรูป และสหกรณสวนปา
Forest tree domestication, forest farm planning, contract system for tree farming, forest
certification, subsidization, timber marketing, and forest plantation cooperatives.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2

3

4

5
6
7

8

Introduction
Tree domestication
- Identification
- Production
- Management
- Adoption of desirable germplasm
Forest farm planning
- Macro planning
- Micro or farm planning
Economic analysis of tree farm
- Tangible products
- Intangible products
Contract farming system
Forest certification and subsidization
Timber marketing
- Demand analysis
- Marketing system analysis
- Product pricing
- Accessibility
- Stakeholder analysis
- Value added
Forest plantation cooperatives
รวม

จํานวน ชั่วโมง
3
6

6

6

6
6
6

6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306553
การวางแผนปลูกปา
Reforestation Planning
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาซึ่งมีความสําคัญตอระบบการจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน การปลูกสรางสวนปาใหประสพผลสําเร็จตามเปาหมาย จําเปนตองมีการวางแผนอยางมี
ระบบ ซึ่งตองใชความรูทางดานวนวัฒน มาประยุกตใหเหมาะสมกับเศรษฐสังคมของแตละทองที่
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
การพัฒนาแผนงานการปลูกปา การตั้งวัตถุประสงคของโครงการปลูกปา สวนปาเพื่ออุตสาหกรรม
สวนปาชุมชน เศรษฐกิจสังคมของโครงการปลูกปา กรณีศึกษา
Developing reforestation working plans, setting objectives for reforestation projects,
industrial forest plantations, community forest plantation, socio-economics of reforestation
projects, case studies.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1

2

3

4

5
6

Introduction
- Rationale of reforestation planning
- Objective of reforestation planning
Re-planting activities
- Reforestation surveys
- Community surveys
Reforestation plans
- Collation, analysis and synthesis of information
- Preparation of map and secondary data
- Choice of species
- Planning technical components
Planning supportive components
- Administrative/personnel services
- Infrastructure plan
- Protection plan
- Financial requirements
- Work plans
- Planting guides or manual
Implementation, monitoring and evaluation
Case studies and summary
- Reviews of advanced planning for private forestry at
international and national levels
รวม

จํานวนชั่วโมง
6

9

9

12

3
6

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306554
สวนปาไมสายตน
Clonal Forest Plantation
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาโดยการใชสายตนที่มีการคัดเลือก ซึ่ง
ไดมีการดําเนินการมานานแลวกับไมปาเศรษฐกิจในเขตอบอุน ปจจุบันการปลูกสรางสวนปาสายตนได
ขยายวงกวางสูพรรณไมเศรษฐกิจในเขตรอน และมีแนวโนมวาจะมีการปลูกสรางสวนปาสายตนมากขึ้น
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักและเทคนิคของสวนปาไมสายตน การคัดเลือกและพันธุกรรมสายตน การผลิตกลาไมสายตน
กลยุทธและการประยุกตสวนปาสายตนในงานปาไม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and techniques of clonal plantations, selection and genetics of clonal material,
production of clonal planting stock, strategies and application of clonal plantations in forestry,
case studies. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2

3

4

5

6

7

8

Introduction
- Concepts in clonal plantations
Population biology of clonal plantations
- Breeding for extreme genotypes
- Selection for extreme genotypes
Production of planting stock for clonal plantations
- Tissue culture
- Vegetative propagation
Clonal plantation strategies
- Environment and cultivars
- Clonal testing
- Cultural practices
Advantages and disadvantages of clonal plantations
- Biological aspects
- Economic aspects
Policies, regulations and laws affecting clonal plantations
- Principle of approval
- Principle of identification
- Principle of control
Application of clonal plantations
- Production forestry
- Urban forestry
- Agroforestry
Case studies of the clonal plantations
- Eucalyptus sp.
- Tectona grandis
- Bamboo
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6

6

6

6

6

6

6

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306561
3 (3-0)
สถาปตยลักษณไมตน
Tree Architectural Characteristics
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคัดเลือกพรรณไมที่จะนํามาปลูกในเขตเมือง ตนไมแต
ละชนิดจะมีรูปแบบที่จําเพาะ การรูจักรูปทรง ตลอดจนความตองการทางนิเวศวิทยาของตนไม จะชวยให
การปลูกตนไมในเขตเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคในการสรางความรมรื่น สวยงาม และปรับปรุงสิ่งแวดลอม
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
บทบาท หนาที่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร และสถาปตยลักษณของไมตนในเมือง การจําแนกส
ถาปตยลักษณไมตน ความตองการทางนิเวศวิทยา รูปแบบพิเศษของไมตนเพื่องานภูมิทัศน มีการศึกษา
นอกสถานที่
Roles, functions, botanical, and architectural characteristics of urban trees; tree
architectural characteristic classification, ecological requirements, and special features of trees
for urban landscapes. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1

2
3

4
5
6
7
8

Trees and the city
- Environmental relations
- Aesthetic relations
Roles and functions of trees in the city
Identification of trees in the city
- Architectural characteristics
- Botanical characteristics
- Ecological characteristics
Special features of trees in the city
Tree architectural classification
Model of tree architecture
Model of tropical tree architecture
Problems in designing trees for urban landscapes
รวม

จํานวนชั่วโมง
6

6
9

6
6
6
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306562
3 (3-0)
วนวัฒนเขตเมืองขั้นสูง
Advanced Urban Silviculture
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนไมในเมืองที่ตองขึ้นอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางไป
จากสภาพในธรรมชาติ ตองประสบกับสภาวะที่กอใหเกิดความเครียดอยางตอเนื่อง การใชวิชาการดาน
วนวัฒนเพื่อดูแลตนไมใหมีสุขภาพที่ดี ไมกอใหเกิดอันตรายกับมนุษย
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปจจัยอชีวนะและปจจัยชีวนะที่มีผลตอตนไมในเมือง การสงวนรักษาตนไมขนาดใหญในเมือง การ
จัดการตนไมที่เปนอันตราย การทําศัลยกรรมตนไม การติดตามตรวจสอบสุขภาพของตนไมในเมือง มี
การศึกษานอกสถานที่
Abiotic and biotic factors affecting urban trees, preserving large trees in urban area, tree
hazard management, tree surgery, monitoring the health of urban trees. Field trip required.

61

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หัวขอบรรยาย
Concept of urban tree protection
Concept of urban tree surgery
Abiotic factors affecting urban trees
Biotic factors affecting urban trees
Preserving existing urban trees
Tree hazard management
Preventive maintenance and repair
Diagnosing problem of urban trees
Tree health care: The integrated management
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
6
6
6
6
6
6
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549

62

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306563
3 (3-0)
ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง
Urban Microclimate
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในเมืองซึ่งแตกตางจากสภาพภูมิอากาศใน
ปาธรรมชาติที่ตนไมขึ้นอยู ปจจัยตางๆ มีทั้งปจจัยที่สงเสริมและจํากัดการเติบโตของตนไม ความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศจุลภาคในเมืองจะชวยในการคัดเลือกพรรณไมเพื่อปลูกในเมืองใหเหมาะสม
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลั ก ภู มิ อ ากาศวิ ท ยาระดับ จุ ล ภาค องค ป ระกอบของบรรยากาศในเมื อ ง ลั ก ษณะเฉพาะของ
ภู มิ อ ากาศจุ ล ภาคในเมื อ งและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง การวั ด และการแปลค า ภู มิ อ ากาศจุ ล ภาคในเมื อ ง
ความสัมพันธระหวางภูมิอากาศจุลภาคในเมืองกับการเติบโตของตนไม
Principles of microclimatology, composition of the urban atmosphere, characteristics of
urban microclimate and related factors, measurement and interpretation of urban microclimate,
relationships of urban microclimate and tree growth.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5

6
7
8

Introduction
- Principles of microclimatology
Composition of the urban atmosphere
Characteristics of urban microclimate
Factors affecting urban microclimate
Urban microclimate
- Light
- Temperature
- Pressure
- Humidity
- Precipitation
- Wind
- Air pollution
Measurement of urban microclimate
Interpretation of microclimatic data
Relationships of urban microclimate and tree growth
รวม

จํานวนชั่วโมง
6
3
3
3
12

6
6
6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306564
3 (3-0)
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
Management of Urban Green Spaces
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ตลอดทั้งเทคนิควิธีการตางๆใน
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการฟนฟูสภาพแวดลอมในเขตเมือง อันจะเปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเปนการพัฒนาใหชุมชนเมืองตางๆ เปน “เมืองนาอยู” ตอไป
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
วิวัฒนาการพื้นที่สีเขียวในเมือง หลักการวางแผน และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง การบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรการและการวิจัยเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of urban green spaces, principles and management of urban green space
planning, administration and related organizations, measures and researches regarding urban
green space management. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย

จํานวนชั่วโมง
3

1

Introduction

2

Urban green spaces
- Definition and classification of urban green spaces
- Composition of urban green spaces
Appraisal and inventory of urban green spaces
Planning for urban green spaces
Application of GIS for urban green space planning and
management
Administration and management of urban green spaces
Urban green space management
- Urban planning measures
- Legislative measures
- Economic measures
- Social measures
- Integrated measures
Research for urban green space management
รวม

3
4
5
6
7

8

3

3
6
6
6
15

3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306511
3 (3-0)
ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน
Overview of Silviculture Technology
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยีวนวัฒน ที่ครอบคลุมงานดานการปลูก
การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งปาปลูก ปาธรรมชาติ และปาในเมือง
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
(9) วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
รายวิชาเดิม

รายวิชาที่ปรับปรุง

306511 วนวัฒนวิทยาเฉพาะถิ่น
Regional Silviculture

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

3(3-0) 306511 ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน 3(3-0) เปลี่ยนชือ่ วิชา
Overview of Silviculture
Technology
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน ปรับปรุงคําอธิบาย
คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
(Course Description)
รายวิชา
ระบบวนวัฒนในเขตรอน ลักษณะ
ทฤษฎีและการประยุกตเทคโนโลยี
โครงสรางและชีพลักษณของปาไมประเภท
วนวัฒนเพื่อการจัดการปา การฟนฟูพื้นที่ปา
ตาง ๆ การประยุกตระบบที่เหมาะสมตอสภาพ เสื่อมโทรม การปรับปรุงและขยายพันธุไมปา
ทองถิ่น
การปลูกและบํารุงปา การจัดการตนไมใน
เมือง และการจัดการดานวนวัฒนวิทยา
Silvicultural systems used in the
Theory and application of silviculture
tropics. Structural characteristics and
technology for forest management,
phenology of different forest types.
restoration of degraded forest land, forest
Application of appropriate systems to
tree improvement and propagation,
local conditions.
establishing and maintaining forest
plantation, and urban tree management;
and management in silviculture.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3

4

5

6

Introduction
Application of silviculture in forest management
Forest restoration technology
- Management of secondary forest, forest regeneration, forest
diseases and pests control
- Assisted natural regeneration
- Enrichment planting
Technology for forest tree improvement and propagation
- Productions of tree seed and its improvement
- Cultivation of nursery stock
Technology for establishment and maintenance of forest
- Fast-growing timber forest
- Protective forest
- Economic forest
- Fire-wood forest
- Bamboo forest
- Urban forest
Management and administration in silviculture
- Afforestation planning and design
- Silvicultural prescription
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6
6

9

12

9

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306512
วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
Advanced Silvics
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเคาโครงรายวิชา ใหมีความเปนปจจุบัน ที่มีเปาหมายเพื่อความยั่งยืน
โดยยึดตามหลักการทางวนวัฒน ที่ตองมีความเขาใจอยางถองแทในเรื่องของผลผลิต
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
รายวิชาเดิม
306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Silvics
วิชาพื้นฐาน : 306111
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
การศึกษาธรรมชาติของปาและพรรณไม
ปาในระบบนิเวศของปาธรรมชาติและปาปลูก
การประยุกตความรูทางวนวัฒนวิทยาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและสมดุลของสิ่งแวดลอม

Nature and patterns of trees in
natural and man-made forest ecosystem.
Application of Silvicultural knowledge to
increase forest productivity as well to suit
environmental conditions.

รายวิชาที่ปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Silvics
วิชาพื้นฐาน : ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
ธรรมชาติของพรรณไมและหมูไมใน
ระบบนิเวศของปาธรรมชาติและปาปลูก
ปจจัยสิง่ แวดลอมที่มีผลตอพัฒนาการของหมู
ไม ผลิตภาพของปาและการหมุนเวียนธาตุ
อาหาร การประยุกตระบบวนวัฒนเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภาพปาไม
Nature of trees and tree stands in
natural and man-made forest
ecosystems, the environmental factors
affecting forest stand development,
productivity of forests and nutrient
cycling, application of silvicultural
systems to improve forest productivity.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2

3

4

5

6
7

8

Introduction
Fundamental of forest ecology
- Stand dynamic
- Natural succession
Environmental factors affecting to forest and forest ecology
- Physical factors
- Biological factors
Forest yields
- Basic knowledge of forest yields
- Net primary production of forest ecosystem
- Gross primary production of forest ecosystem
- Secondary production of forest ecosystem
- Structure of forest production
Methods to determine the forest yields
- Net primary production of forest ecosystem
- Gross primary production of forest ecosystem
Accumulation and deposition of organics matter in forest ecosystem
Nutrient cycling in forest ecosystem
- Carbon
- Nitrogen
- Phosphorus
- Potassium, calcium, magnesium
Presentation for the current silvicultural practices
- Establishment stage
- Intermediate stage
- Harvesting stage
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6

6

6

6

6
6

6

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306513
3 (3-0)
ระบบวนวัฒนเปรียบเทียบ
Comparative Silvicultural Systems
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเคาโครงรายวิชา ใหมีความเปนปจจุบัน
รูปแบบการปฏิบัติ เพื่อการประยุกตใชในการจัดการปาอยางยั่งยืน
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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มีความหลากหลายใน

4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
รายวิชาเดิม

รายวิชาที่ปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306513 การปลูกสรางสวนปาไม
เขตรอน
3(3-0)
Tropical Plantation
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
วิวัฒนาการปลูกสรางสวนปาไมเขตรอน
รูปแบบและวนวัฒนวิทยาของปาปลูกในเขต
รอน การจัดการสวนปา การประสานงานการ
ปลูกสรางสวนปากับการใชประโยชนที่ดินใน
รูปแบบอื่น มีการศึกษานอกสถานที่

306513 ระบบวนวัฒนเปรียบเทียบ 3(3-0) เปลี่ยนชือ่ วิชา
Comparative Silvicultural
Systems
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบวนวัฒน
ในเขตรอน ลักษณะเฉพาะทางโครงสรางและ
ชีพลักษณของปาไมประเภทตางๆ การ
ประยุกตระบบวนวัฒนที่เหมาะสมตอสภาพ
ทองถิ่น การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การใชระบบวนวัฒน
Evolution of tropical forest
Comparative analysis of silvicultural
plantation, pattern and silviculture of
systems in the tropics. Structural
tropical forest plantation, forest plantation characteristics and phenology of different
management, integration of forest
forest types. Application of appropriate
plantation and other kinds of land use.
silvicultural systems to local conditions.
Monitoring and evaluation of silvicultural
Field trip required.
systems.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Introduction
Major types and variations of silvicultural systems
Decision-making processes for designing silvicultural systems
Tropical forests: their structure and distribution
Aspects of management and silviculture of Dipterocarp forests
Aspects of management and silviculture of mangrove forests
Comparative analysis of tropical and temperate forest silviculture
Advanced silvicultural systems
Monitoring and evaluation
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6
6
3
6
6
6
6
3
45
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306514
วนวัฒนปาชายเลน
Mangrove Silviculture
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศปาไมที่มีความแตกตางไปจากปาบนพื้นแผนดินอื่นๆ ทั่วไปทั้งในทาง
โครงสราง และหนาที่ของระบบ ฉะนั้นการจัดการ ดูแล และปรับปรุงปาชนิดนี้จําเปนตองมีความรูที่เฉพาะ
และปจจุบันวิทยาการทางวนวัฒนวิทยาของปาชายเลนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอด จึงเห็นควรปรับปรุง
เนื้อหาใหเหมาะสม
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
รายวิชาเดิม
306514 วนวัฒนวิทยาปาชายเลน 3(3-0)
Mangrove Silviculture
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ทฤษฏีและเทคนิคการปลูก และบํารุงปา
ปาธรรมชาติ และสวนปาของปาชายเลน
ทฤษฏีและเทคนิคของการตัดฟน หลักเกณฑ
ในการเลือกใชระบบวนวัฒนที่เหมาะสมเพื่อ
ผลในการจัดการและใชประโยชนปาชายเลน
เพื่อความยั่งยืน
Theory and techniques of planting
and improvement of natural and
plantation of mangrove. Theory and
techniques of harvesting. Critiria for
selection of appropriate silvicultural
systems for sustainable management
and utilization.

รายวิชาที่ปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306514 วนวัฒนปาชายเลน
3(3-0) เปลี่ยนชือ่ วิชา
Mangrove Silviculture
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
โครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศปา
ชายเลน เทคนิคการปลูก ฟนฟู การบํารุงดูแล
การตัดฟนปาชายเลนธรรมชาติและสวนปา
หลักเกณฑในการเลือกใชระบบวนวัฒนที่
เหมาะสมเพื่อการจัดการและการใชประโยชน
ปาชายเลนอยางยั่งยืน
Structure and function of mangrove
ecosystems. Techniques of planting,
restoring, maintenance and harvesting of
natural mangrove forests and plantations.
Criteria for selection of appropriate
silvicultural systems for sustainable
management and utilization of mangrove
forests.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2

3
4

5
6

หัวขอบรรยาย
Introduction of mangrove forest
Ecology of mangrove forest
- Plant community structure in mangrove forest
- Adaptation of plants and animals in mangrove forest
- Dynamics of mangrove forest
Growth of plants and animals in mangrove forest
Silvicultural practices to maintain mangrove forest
- Natural forest
- Plantation
Method for mangrove forest restoration
Policy and management scheme for mangrove forest
- In Thailand
- Other countries
รวม

จํานวนชั่วโมง
6
9

6
9

6
9

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306521
3 (2-3)
เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง
Advanced Forest Tree Seed
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงใหมีการศึกษานอกสถานที่
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306521 เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง 3(2-3)
Advanced Forest Tree Seed
วิชาพื้นฐาน : 306422
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
สรีรวิทยาและชีวเคมีของเมล็ดไมปา
อิทธิพลความเคนที่มีตอความมีชีวิตของเมล็ด
เทคนิคการผลิตเมล็ดพรรณไมปา
Physiology and biochemistry of forest
tree seed, effect of stress on the seed
viability. Special techniques of seed
production.

รายวิชาที่ปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306521 เมล็ดพรรณไมปาขั้นสูง 3(2-3)
Advanced Forest Tree Seed
วิชาพื้นฐาน : ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
สรีรวิทยาและชีวเคมีของเมล็ดไมปา ผล
ของความเคนที่มตี อความมีชีวิตของเมล็ด
เทคนิคพิเศษในการผลิตเมล็ดพรรณไมปา มี
การศึกษานอกสถานที่
Physiology and biochemistry of forest
tree seeds. Effects of stress on seed
viability. Special techniques for forest tree
seed production. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวขอบรรยาย
Seed formation and development
Seed physiology and biology
Biochemistry of seed
Seed development and maturation
Seed longevity and deterioration
Seed dormancy
Seed germination
Ecophysiological aspects of seed germination
Implications of seeds and their germination
Seed germination under stress conditions
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

หัวขอปฏิบัติการ
1
2

3
4
5
6
7

Seed procurement
Seed testing
- viability
- germination
Biology and chemistry of seed through the germination
Seed respiration
Seed dormancy
Seed longevity and deterioration
Seed handling
รวม

จํานวนชั่วโมง
6
9

6
6
6
6
6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

:
:
:
:
:

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306522
3 (3-0)
การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
Growth and Development of Trees
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเคาโครงรายวิชา ใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองกับการพัฒนา
ตางๆ เชน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา และงานวิจัยตางๆ ตลอดจนเพิ่มเติมการดูงานนอกสถานที่
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306523 การเติบโตและการพัฒนาของตนไม
3(3-0)
Growth and Development of
Trees
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
รูปแบบและขั้นตอนของการเติบโตและ
พัฒนาของสวนสืบพันธุและสวนอืน่ ๆ ของ
พรรณไมยืนตน ปจจัยสิ่งแวดลอมทีม่ ีผลตอ
ความผันแปรและการควบคุมการเติบโตและ
พัฒนาของตนไม
Pattern and stages of growth and
development in reproductive and other
parts of tree species; environmental
factors affecting variation and control of
tree growth and development.

รายวิชาที่ปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306522 การเติบโตและการพัฒนาของตนไม เปลี่ยนรหัสวิชา
3(3-0)
Growth and Development of
Trees
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
แบบรูปและขั้นตอนของการเติบโตและ
การพัฒนาของสวนที่ไมเกี่ยวกับเพศและสวน
สืบพันธุของตนไม ปจจัยสิ่งแวดลอมและการ
ปฏิบัติทางวนวัฒนที่ควบคุมการเติบโตและ
การพัฒนาของตนไม การวิเคราะหการเติบโต
ของตนไม มีการศึกษานอกสถานที่
Patterns and stages of growth and
development of tree vegetative and
reproductive parts, environmental factors
and silvicultural practices controlling
growth and development of trees, tree
growth analysis. Field trip required.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Introduction
- Definition of growth and development
- Application of tree growth and development in silviculture
Structure and function of trees
Seed germination and seedling development
Maturation and aging
Growth and development of buds
Growth and development of leaves
Growth and development of stem
Growth and development of root
Reproductive growth and development
Factors affecting growth and development of vegetative parts
Factors affecting growth and development of reproductive parts
Tree growth analysis
- Single tree
- Stands
รวม

จํานวนชั่วโมง
3

6
3
3
3
3
3
3
3
6
3
6

45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306523
3 (3-0)
หลักการปรับปรุงพันธุไมปา
Principles of Forest Tree Improvement
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และเคาโครงรายวิชา ใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการ และเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรที่ปรับปรุง และเพิ่มเติมการดูงานนอกสถานที่
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม

รายวิชาที่ปรับปรุง

306522 การปรับปรุงและบํารุง
พันธุไมปา
3(3-0)
Forest Tree Improvement
วิชาพื้นฐาน : 302471 หรือ 424471
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ประวัติ หลักการ เปาหมาย เทคนิค
ขั้นตอนการดําเนินงาน และการวางแผนการ
ปรับปรุงบํารุงพันธุไมปา

306523 หลักการปรับปรุงพันธุไมปา 3(3-0)
Principles of Forest Tree
Improvement
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ประวัติ หลัก เปาหมาย และเทคนิคใน
การปรับปรุงพันธุไ มปา การทดสอบทาง
พันธุกรรม การขยายพันธุ ผลิตภาพ และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปรับปรุง
พันธุไมปา มีการศึกษานอกสถานที่
Principle, purposes and techniques of
History, principles, objectives and
forest tree improvement. Planning and
techniques in forest tree improvement,
process of tree improvement programs. genetic testing, and propagation.
Productivity and economic gains in tree
improvement. Field trip required.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนชือ่ วิชา
ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หัวขอบรรยาย
Introduction: General concepts in tree improvement
Basic genetic concepts
Quantitative aspects of forest tree improvement
Provenance, seed source and exotics
Plus tree selection
Seed production and seed orchards
Production of improved seed
Genetic testing programs
Hybrids in tree improvement
Vegetative propagation
Advanced generations and continued improvement
Economic gains of tree improvement
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
3
6
3
6
3
6
3
3
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3–0)

306531
นิเวศวิทยาไฟปา
Forest Fire Ecology
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุง คําอธิบายรายวิชาใหมใหเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน และตัดวิชาพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรีออก
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306531 นิเวศวิทยาไฟปา
3(3-0)
Forest Fire Ecology
วิชาพื้นฐาน : 306432
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ความสัมพันธระหวางไฟปากับดิน น้ํา
อากาศ และสังคมพืช การใชไฟเพื่อประโยชน
ในการจัดการทรัพยากรปาไม

รายวิชาที่ปรับปรุง
306531 นิเวศวิทยาไฟปา
3(3-0)
Forest Fire Ecology
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ความสัมพันธระหวางนิเวศวิทยากับไฟ
ผลของอุณหภูมิและความรอน ผลของไฟตอ
ดิน น้ํา อากาศ พรรณพืช และสัตวปา ไฟใน
ระบบนิเวศเขตรอน

Relationships of forest fire to soil,
water, air, and plant communities. Use of
fire in forest resource management

Relationships between ecology and
fire. Temperature and heat effects.
Effects of fire on soil, water, air,
vegetation, and wildlife. Fire in tropical
ecosystems.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Introduction to forest fire
Ecological principles
Relationships of ecology to forest fire
Effects of temperature and heat
Effects of forest fire on soil and water properties
Effect of forest fires on vegetation
Fire – prone ecosystem
Effect of forest fire on air
Effect of forest fire on wildlife
Fire in tropical ecosystems
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
6
3
6
6
3
6
6
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3–0)

306532
การจัดการไฟปา
Forest Fire Management
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุง คําอธิบายรายวิชาใหมใหเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน และตัดวิชาพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรีออก
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306532 การจัดการไฟปา
3(3-0)
Forest Fire Management
วิชาพื้นฐาน : 306432
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
นโยบายการจัดการไฟปาเศรษฐศาสตร
ของการจัดการไฟปา การปองกันไฟ การ
เตรียมการดับไฟ เครื่องมืออุปกรณทางไฟปา
การดับไฟปา การจัดองคกรดับไฟ การใชไฟใน
ปาธรรมชาติและสวนปา แผนการและการ
ควบคุมไฟปาในประเทศไทย
Fire management policy,
economics of fire management, fire
prevention, fire presuppression, forest
fire equipment, forest fire suppression,
uses of fire in natural forest and forest
plantation, planning and forest fire
control in Thailand.

รายวิชาที่ปรับปรุง
306532 การจัดการไฟปา
3(3-0)
Forest Fire Management
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ธรรมชาติ ชีวภูมิศาสตร และนิเวศวิทยา
ของไฟปาในเขตรอน นโยบายและ
เศรษฐศาสตรของการจัดการไฟปา การ
ปองกัน การเตรียมการ เครื่องมืออุปกรณ และ
การดับไฟปา การจัดองคกรดับไฟปา การ
จัดการใชประโยชนจากไฟ
Nature, biogeography, and ecology of
tropical forest fires; policy and economics of
forest fire management. Prevention,
presuppression, equipment, and
suppression of forest fire; forest fire
organization, managing fire use.
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สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หัวขอบรรยาย
Introduction and nature of fire
Biogeography and ecology of tropical fire
Forest fire management policy
Economics of forest fire management
Forest fire prevention
Forest fire presuppression
Forest fire suppression equipments
Forest fire suppression
Forest fire organization
Managing fire use in forest management
Safety of forest fire suppression
Planning and forest fire control in Thailand
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6
3
3
3
6
3
6
3
3
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3–0)

306533
พฤติกรรมไฟปา
Forest Fire Behavior
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมใหเหมาะสมตามสถานการณในปจจุบัน และตัดวิชาพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรีออก
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306533 พฤติกรรมไฟปา
3(3-0)
Forest Fire Behavior
วิชาพืน้ ฐาน : 306432 และ 303451
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
ความสําคัญของพฤติกรรมไฟปา การ
ประเมินคาพฤติกรรมไฟปา อิทธิพลของ
ลักษณะเชื้อเพลิง ลักษณะภูมิประเทศและ
ลักษณะอากาศตอการติดไฟ อัตราลามของ
ไฟ ความรุนแรงของไฟ และความยาวของ
เปลวไฟ การหาสูตรคํานวณ พฤติกรรมไฟใน
การจัดการไฟปา การประเมินอันตรายจากไฟ
การประเมินเชือ้ เพลิง การจัดทําขอมูลสําหรับ
คาดคะเนพฤติกรรมไฟ เทคนิคการดัดแปลง
เชื้อเพลิง การประเมินโครงการการจัดการ
เชื้อเพลิง
Forest fire behavior importance, forest
fire behavior estimation, influence of fuel
characteristics, topographic and weather
condition on fire ignition. Rate of fire
spread, fire intensity and flame length.
Mathematical modeling of fire behavior.
Use of fire behavior model in forest fire
management. Fire danger rating, fuel
appraisal, fuel model, fuel modification
technique, evaluation of fuel
management project.

รายวิชาที่ปรับปรุง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
306533 พฤติกรรมไฟปา
3(3-0)
Forest Fire Behavior
วิชาพื้นฐาน : ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
ความสําคัญและการประมาณคา
พฤติกรรมไฟปา อิทธิพลของลักษณะแหลง
เชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศ
ตอการติดไฟ อัตราลามของไฟความรุนแรง
ของไฟ และความยาวของเปลวไฟ แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของพฤติกรรมไฟ การกําหนด
อัตราอัคคีภัย การประเมินเชือ้ เพลิง
แบบจําลองเชือ้ เพลิง เทคนิคการปรับปรุง
เชื้อเพลิง การประเมินโครงการการจัดการ
เชื้อเพลิง
Importance and forest fire behavior
estimation. Influence of fuel bed
characteristics, topographic and weather
conditions on fire ignition, rate of fire
spread, fire intensity and flame length.
Mathematical model of fire behavior, fire
danger rating, fuel appraisal, fuel model,
fuel modification technique, evaluation of
fuel management project.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

หัวขอบรรยาย
Importance of forest fire behavior
Fuel factors affecting forest fire behavior
- Fuel particle properties
- Fuel bed properties
- Fuel moisture
Topographic factors affecting forest fire behavior
Weather factors affecting forest fire behavior
Estimation of forest fire behavior
Fuel appraisal
Fuel model
Fuel modification technique
Evaluation of fuel management project
Fire behavior in various fuel complexes
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
9

3
6
6
3
6
3
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306541
3 (3-0)
การประเมินพื้นที่ปาไม
Forest Site Assessment
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมใหเหมาะสมตามสถานการณในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306541 การเกิดและการจําแนกดิน
ปาไม
3(2-3)
Forest Soil Genesis and
Classification
วิชาพืน้ ฐาน : 009111, 010111
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
กระบวนการเกิดดิน ปจจัยที่ใชจําแนก
ดินปาไม มีการศึกษาในสนาม

Processes of soil formation. Factors
affecting forest soil classification. Field
trip is required.

รายวิชาที่ปรับปรุง
306541 การประเมินพื้นที่ปาไม
3(3-0)
Forest Site Assessment

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชือ่ วิชาและ
เปลี่ยนแปลงหนวยกิต

วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
สภาพพื้นที่และปจจัยสิ่งแวดลอมทีม่ ีผล
ตอผลผลิตและประเภทปาไม ลักษณะเฉพาะ
ของดิน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ
การจําแนกดินปาไม ชุดดินในปาไม การ
จัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับชนิดไม มี
การศึกษานอกสถานที่
Site and environmental factors
affecting yield and forest types, soil
characteristics, topography, climate,
forest soil classification, soil series in the
forest, site management for selected
species. Field trip required.

ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Introduction and definition
Site and environmental factors affecting forest growth and yield
Topography of forest lands
Topography affecting forest growth and yield
Climate of Thailand
Climate affecting forest tree growth and yield
Forest soil morphology and soil profile
Forest soil physical and chemical characteristics
Forest soil classifications
Relationships between site, growth and yield
Relationships between site and forest type
Site management and the selection for suitable tree species
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
3
6
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306542
3 (3-0)
สารอาหารไมปาขั้นสูง
Advanced Forest Tree Nutrient
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม และเพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก 2 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต และมี
การดูงานนอกสถานที่
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306542 อาหารพืชปาขั้นสูง
2(2-0)
Advanced Forest Tree Nutrition
วิชาพืน้ ฐาน : 306422
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
ปาไมจากผลการวิเคราะหดินและพืช

Evaluation of forest soil fertility from
soil and plant analysis results.

รายวิชาที่ปรับปรุง
306542 สารอาหารไมปาขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Forest Tree Nutrient
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
ปาไมจากการวิเคราะหดินและพืช วิธีการ
จัดการสารอาหารที่ใชในการปรับปรุงดินเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพของปาไม มีการศึกษานอก
สถานที่
Evaluation of forest soil fertility
based on soil and plant analyses, nutrient
management methods for soil
improvement to increase forest
productivity. Field trip required.
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สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงหนวยกิต
ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวขอบรรยาย
Introduction and context of advanced forest tree nutrition
The major nutrient cycles
Forest nutrition assessment
Fertilization
Biological nitrogen fixation
Retention and competition for mobile nutrients in soils
Managing soil acidity and aluminum toxicity in tree-based
ecosystem
Effects of harvest, site preparation and regeneration on tree
nutrition
Special cases in forest nutrition management
Summary
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6
6
3
3
6
6
3
6
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
3 (3-0)

306543
การจัดการดินปาไม
Forest Soil Management
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม และมีการดูงานนอกสถานที่
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306543 การจัดการดินปาไม
3(3-0)
Forest Soil Management
วิชาพืน้ ฐาน : 306422
คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
สาเหตุ การปรับปรุงและพัฒนาดินปาไม
ที่เสื่อมสภาพ ความสัมพันธระหวางดินปาไม
กับการปฏิบัติการทางวนวัฒนวิทยา
Causes, improvement and development of degraded forest soil and
relationships of forest soil and silvicultural
practices.

รายวิชาที่ปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306543 การจัดการดินปาไม
3(3-0)
Forest Soil Management
วิชาพื้นฐาน : ยกเลิกวิชาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
สาเหตุ หลัก และแนวทางในการปรับปรุง
และแกปญ
 หาดินปาไม การใชปฏิบตั ิการทาง
วนวัฒน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความยั่งยืน
Causes, principles and approaches
to improve and mitigate the forest soil
problems, using silvicultural practices to
increase forest productivity and
sustainability.
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5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Introduction
Forest soils and vegetation development
Soils of the major forest biomes
Soil organic matter
Biology of forest soils
Physical properties of forest soils
Soil chemistry and nutrient uptake
Soils and roots
Below-ground inputs: relationship with soil quality, soil C storage
and soil structure
Nutrition management: nutrient limitations
Nutrition management: fertilization
Forest soil management: case studies
Long-term soil productivity
Summary
Total

จํานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน :
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306571
3 (2-3)
วิชาการเครื่องมือและการวัดดานเทคโนโลยีวนวัฒน
Instrumentation and Measurement in Silviculture Technology
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก เทคนิคการวัด การใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีวนวัฒน
รวมทั้งการดูแลรักษา เพื่อที่จะสามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
(9) วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
306571 พันธุวิศวกรรมทาง

วนวัฒนวิทยา

3(3-0)

Genetic Engineering in
Silviculture
วิชาพืน้ ฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
เซลลโครโมโซม จีนในนิวเคลียส
โครงสรางของจีนทางปาไม กรดอมิโน
พลาสติก เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยือ่ เพื่อ
อุตสาหกรรม และสวนปาเพื่อพลังงาน การ
รวมโปรโตพลาส การเปนหมันของเพศผูในไซ
โตพลาส พันธุวิศวกรรมของเมล็ดพืชโปรตีน
การปรับปรุงความสามารถของตนไมในการ
ทนตอสภาพแวดลอม
Cell chromosome, gene in nucleus,
forestry gene structure, amino plastic
acid, tissue culturing techniques for
industry and forest plantation for energy,
protoplast confusion, male sterilization in
cytoplast, gentic engineering of
proteinous plan seeds, improvement of
tree tolerance to environmental
conditions.

รายวิชาที่ปรับปรุง
306571 วิชาการเครื่องมือและการวัดดาน
เทคโนโลยีวนวัฒน
3(2-3)
Instrumentation and
Measurement in Silviculture
Technology
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
หลัก เทคนิคการวัด การใช และการดูแล
รักษาเครื่องมือทางเทคโนโลยีวนวัฒน การวัด
การเติบโตของตนไม และการผลิตมวลชีวภาพ
ลักษณะเฉพาะของเรือนยอด การวัดเรือนราก
และภูมิอากาศจุลภาค ดุลของน้ํา สารอาหาร
และคารบอนของตนไม

Principles, measurement techniques,
application, and maintenance of
equipment in silviculture technology,
measurement of tree growth and biomass
production, characterizing tree canopies,
measuring root systems and
microclimates; water, nutrient, and
carbon balances of trees.
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สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชือ่ วิชาและ
เปลี่ยนแปลงชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ

ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวขอบรรยาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

จํานวนชั่วโมง
2
2
2
4
4
4
6
4
2
30

Introduction
Measurement of plant biomass
Measurement of root systems
Plant microclimates
Canopy structure and light interception
Measurement of CO2 assimilation
Measurement of soil and plant water relations
Measurement of soil and plant nutrients
Methods used for air pollution research with plants
รวม
หัวขอปฏิบัติการ
Measurement of plant growth and biomass
Measurement of root systems
Measurement of plant microclimate (Radiation, temperature,
humidity, wind)
Measurement of canopy structure
- Single leaf
- Stand
Measurement of CO2 assimilation
Measurement of plant water status
Measurement of soil water status
Measurement of plant nutrients
Measurement of chemical soil characteristics
Measurement of physical soil characteristics
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6
6
6

6
6
3
3
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306591
3 (3-0)
เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน
Research Techniques in Silviculture Technology
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับหลักสูตรปรับปรุง และมีการดูงานนอกสถานที่
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
(9) วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
(9) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม

รายวิชาที่ปรับปรุง

306591 เทคนิคการวิจัยทาง

วนวัฒนวิทยา

3(3-0)

Research Techniques in
Silviculture
วิชาพืน้ ฐาน : คําอธิบายรายวิชา
(Course Description)
เทคนิคการคนควาทดลองเฉพาะอยาง
ทางวนวัฒนวิทยา หลักการวิเคราะห ปญหา
การวิจัย

Special techniques of research in
silviculture. Analytical principles of
research problems.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชือ่ วิชา

306591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยี
3(3-0)
วนวัฒน
Research Techniques in
Silviculture Technology
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคําอธิบาย
(Course Description)
รายวิชา
เทคนิคการคนควาทดลองเฉพาะอยาง
ทางเทคโนโลยีวนวัฒน ปญหาการวิจัย การ
กําหนดหัวของานวิจัย การวางแผน การเก็บ
ขอมูล การวิเคราะห การแปลผล การจัดทํา
รายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย มี
การศึกษานอกสถานที่
Special research techniques in
silviculture technology, problem analysis,
topic identification, planning, data
collection, data analysis and
interpretation, report writing and
presentation. Field trip required.

103

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)

1

2

3

4

5
6
7

หัวขอบรรยาย
Introduction to silvicultural research
- Scope of silviculture
- Research process
Preparation of research proposal
- Finding research topics
- Formulation of research plan
- Research proposal writing
Experimental design and statistical analysis in silviculture
- Statistical analysis
- Computer software
Analysis and interpretation of silvicultural research
- man-made forest
- natural forest
- urban forest
Writing and publishing a research paper
Presenting an effective seminar
Research and training evaluation
รวม

จํานวนชั่วโมง
6

9

9

9

6
3
3
45

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐาน
ภาควิชา

จํานวนหนวยกิต(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
306596
1-3
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน
Selected Topics in Silviculture Technology
วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร

2. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงชื่อวิชาใหเหมาะสมกับหลักสูตรปรับปรุง
3. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(9) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
( ) วิชาเอกบังคับ
(9) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม

รายวิชาที่ปรับปรุง

306596 เรื่องเฉพาะทาง

วนวัฒนวิทยา

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

306596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยี
1-3

Selected Topics in Silviculture

วนวัฒน

เปลี่ยนชือ่ วิชา

1-3

Selected Topics in Silviculture

วิชาพืน้ ฐาน : คําอธิบายรายวิชา

Technology
วิชาพื้นฐาน : คําอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคําอธิบาย

(Course Description)

(Course Description)

รายวิชา

เรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับวนวัฒนวิทยาและ

เรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน

เทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับการจัดการสวนปา

วนวัฒนวิทยาและเทคโนโลยีขั้น สูงสําหรับ

หัวขอเรือ่ งจะเปลีย่ นไปแตละภาคการศึกษา

การจัดการสวนปาและปาไมในเมือง หัวขอ
เรื่องจะเปลีย่ นไปแตละภาคการศึกษา

Selected topic in silviculture

Selected topics in silviculture

technolgy, advanced technology for

technolgy, advanced technology for

forest plantation management and urban

forest plantation management and urban

forestry. Topics are subject to change

forestry. Topics are subject to change

each semester.

each semester.

5. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
-

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทวนวัฒนวิทยา เริ่มใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 โดยมีเปาหมายเพื่อการผลิต
บัณฑิตออกไปปฏิบัติงานดานวนวัฒนวิจัย และการพัฒนาวิชาการดานสวนปา เพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ ในการปลูกปาทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรมจากการทําสัมปทานปาไม
ในป พ.ศ.2547 ภาควิชาฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องปรับปรุงหลักสูตร และได
จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชาฯ เมื่อวันที่
13 – 15 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมภูริมาศ จังหวัดระยอง ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร ใหมี
ความทันสมัย และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนเทคโนโลยีวนวัฒน
หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม นี้ ชื่ อ หลั ก สู ต ร (ภาษาไทย) วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีวนวัฒน (ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Silviculture Technology ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน) (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Silviculture
Technology) อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม.(เทคโนโลยีวนวัฒน) (ภาษาอังกฤษ) M.S.(Silviculture
Technology) โดยเปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1 หองเรียน
ภาควิชาฯ ไดจัดหองบรรยายขนาดเล็ก 2 หอง คือหองยางนา และหองสะเดา ซึ่งสามารถบรรจุ
นิสิตได 25 คน และหองประชุม 1 หอง สําหรับใชในการสอบประมวลความรอบรู และสอบวิทยานิพนธ ทุกหองมี
อุปกรณการสอนอันไดแก เครื่องฉายภาพขามศีรษะ คอมพิวเตอร และเครื่องฉาย LCD ติดตั้งประจําหอง
2.2 หองปฏิบัติการ
ภาควิ ช าฯ มี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร พร อ มอุ ป กรณ ต า งๆ เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถทํ า งานวิ จั ย และ
วิเคราะหขอมูล 3 หอง ไดแก หองปฏิบัติการปฐพีวิทยาปาไม หองปฏิบัติการเมล็ดและการปรับปรุงพันธุไมปา
และหองสารสนเทศ
2.3 หองสมุด
ภาควิชาฯ มีหองสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือ วิทยานิพนธ และผลงานวิจัยทางดานวนวัฒน
วิทยา หรือใหบริการแกนิสิต บุคลากร และผูสนใจ นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใชบริการจากหองสมุดคณะวน
ศาสตร และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย
3. การสนับสนุนและใหคําแนะนํานิสิต
ภาควิชาฯ ใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรมกับภาควิชาฯ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ ไดแก
3.1 การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการจัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมเปนประจําทุกป เพื่อแนะนําอาจารย
บุคลากร การเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในภาควิชาฯ
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3.2 หองพักนิสิต
ภาควิชาฯ ไดจัดใหมีหองพักสําหรับนิสิตปริญญาโททุกคน โดยจัดโตะ เกาอี้ ตูเก็บของ
สวนตัว และคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพใหแกนิสิต
3.3 ผูชวยนักวิจัย
ภาควิชาฯ เปดโอกาสใหนิสิตปริญญาโทของภาควิชาฯ ไดทํางานเปนผูชวยนักวิจัย ภายใต
โครงการวิจัยตางๆ ของภาควิชาฯ ซึ่งนิสิตจะไดรับเงินสนับสนุน และไดประสบการณจากการทํางานดังกลาว
3.4 ผูชวยสอน
ภาควิชาฯ เปดโอกาสใหนิสิตปริญญาโท เปนผูชวยอาจารยในการสอนวิชาในระดับปริญญา
ตรี โดยเฉพาะการเตรียมการในหองปฏิบัติการตางๆ
4. รูปแบบของหลักสูตร
มีรูปแบบหลักสูตรปริญญาโท โดยใชหลักสูตรจัดการศึกษาภาษาไทย รับเฉพาะนักศึกษา
ไทย ซึ่งหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และเปนการใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สภาพของหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง โดยกําหนดเปดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ภาควิชาฯ ไดปรับปรุง
จากหลักสูตรเดิมชื่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ซึ่งเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2510
6. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ภาควิชาฯ ไดนําหลักสูตรปรับปรุง เสนอพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ
วนศาสตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2549
ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รคื อ ความสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการ
อุดมศึกษาของชาติ ความสอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา ความสอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ ความ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ความสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาวนวัฒน
วิทยา และภาควิชาฯ ยังเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถศึกษา วิเคราะห
วางแผน และจัดการปลูกสรางปาเศรษฐกิจ ปาอนุรักษ หรือปาในเมือง สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตให
สนองความตองการของทองถิ่น ภาคอุตสาหกรรม และสภาวะแวดลอมในเขตเมือง และสามารถพัฒนาการปลูก
ปาใหมีความกาวหนาอยางเปนระบบ และทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน
ภาควิชาฯ มีระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห โดยการ
เทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคนั้น เปนไปตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไมมี
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
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