หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
301111** วนศาสตรเบื้องตน (Introduction to Forestry)
3(3-0)
ภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไมและการปาไม
แนวคิดพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรปาไม การจัดการพื้นที่อนุรักษ ปาเศรษฐกิจ และปา
ชุมชน การใชประโยชนจากปา การประชา สัมพันธและสงเสริมปาไม งานวิจัยและการ
พัฒนาปาไม การบริหารทรัพยากรปาไม
Overview of natural resources and environment. Forest resources and
forestry. Basic concepts of forest resource management. Management of protected
areas, economic forest, and community forest. Forest utilization. Public relations
and extension for forest resources. Forest research and development. Forest
resource administration.
301112** วนศาสตรภาคสนาม (Field Forestry)
1
การฝกปฎิบัติภาคสนามวิชา 301111 วนศาสตรเบื้องตน
Field practices in 301111 introduction to forestry.
301201 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Resources and Environmental Conservation)
แนวคิด และหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และที่มนุษย
สรางขึ้น ความสัมพันธระหวางทรัพยากรในระบบธรรมชาติ ปญหาการจัดการและการใช
ประโยชน ผลกระทบจากการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Concepts and principles of resources and environmental conservation both
natural and man-made resources. Relationship among resources within natural
ecosystem. Problems of management and utilization. Science and technology
affected to resources and environment. Resource and environmental conservation
and economics development.
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301321** หลักการจัดการลุมน้ํา (Principles of Watershed Management)
3(2-3)
แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุมน้ํา โครงสราง และหนาที่ของระบบนิเวศลุม
น้ํา หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรลุมน้ํา แนวทางการจัดการลุมน้ํา
แบบบูรณาการ
Concepts and scope of watershed management. Structures and functions of
watershed ecosystem. Principles and practices upon watershed resource
management and conservation. Guidelines for integrated watershed management.
301322** การจัดการลุมน้ําภาคสนาม (Field Watershed Management)
2
พื้นฐาน : 301321
การฝกปฎิบัติภาคสนามวิชา 301321 หลักการจัดการลุมน้ํา
Field practices in 301321 principles of watershed management.
301323** การวิเคราะหระบบลุมน้ํา (Watershed System Analysis)
3(2-3)
พื้นฐาน : 301321
แนวคิด หลักการ และแนวทางการวิเคราะหระบบลุมน้ํา การวิเคราะหปญหา และ
การวางแผนการจัดการลุมน้ํา มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, principles and guidelines to watershed system analysis. Problem
analysis and resource management planning in a watershed. Field trip required.
301391** เทคนิควิจัยพื้นฐานทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Basic Research Techniques in Watershed and Environmental Management)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม การกําหนดปญหา
การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัย
Basic research techniques in watershed and environmental management.
Identification of research problems. Formulation of research objectives and
hypotheses. Research designing. Data collection, analysis and interpretation.
Application of statistics for research. Report writing and presentation.
301411* นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Natural Resource and Environmental Conservation Policy)
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และความสําคัญของนโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย กระบวนการกําหนด
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นโยบาย นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชาติ การนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ
Basic concepts, theories and importance of natural resource and
environmental conservation policies. Factors related to the policies. Policy analysis.
Policy formation processes. National policy on natural resource and environmental
conservation. Policy implementation.
301421** การจัดการลุมน้ําประยุกต (Applied Watershed Management)
3(2-3)
พื้นฐาน : 301321
วิธีการ และแบบจําลองการจัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ การมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ํา การติดตามและประเมินผล กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Integrated management models and methods in watershed. Participatory on
watershed resource management. Monitoring and evaluation. Case studies. Field
trip required.
301461** อุทกวิทยาปาไม (Forest Hydrology)
3(2-3)
กระบวนการ ลักษณะเฉพาะ และการวัดปริมาณน้ําฝน น้ําพืชยึด น้ําพืชหยด น้ําตาม
ลําตน น้ําในดิน น้ําทา คุณภาพน้ํา การระเหยคายน้ํา การกรอนของดินและดินตะกอน
อุทกภัย ภัยแลง และแผนดินเลื่อนไหล ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ พื้นดิน และพื้น
น้ํา บทบาทของปาไมตอลักษณะทางอุทกวิทยาและสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Processes, characteristics, and measurement of rainfall, interception,
throughfall, stem flow, water in soil, stream flow, water quality, evapotranspiration,
soil erosion and sedimentation, flood, drought and landslide. Relationships between
atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Roles of forest on hydrological
characteristic and environment. Field trip required.
301471** หลักการใชที่ดิน (Principles of Land Use)
3(2-3)
พื้นฐาน : 015261 และ 304351
แนวคิด วัตถุประสงค และหลักการดานการใชที่ดิน การกําหนดการใชที่ดิน
ผลกระทบจากการใชที่ดินตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เทคนิค และวิธีการจําแนก
การใชที่ดิน การจําแนกสมรรถนะ และความเหมาะสมของที่ดิน การประเมินผลกระทบจาก
การใชที่ดิน หลักการวางแผนการใชที่ดิน
Concepts, objectives, and principles of land use. Land use determination.
Land use impacts on social, economic, and environment. Techniques and
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methodologies in land use classification. Land capability and suitability
classification. Land use impact assessment. Principles of land use planning.

301481** การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม (Forest Environmental Management)
3(3-0)
หลักการจัดการสิ่งแวดลอมปาไม อิทธิพลปาไมตอสิ่งแวดลอม การประเมินคา
สิ่งแวดลอมปาไม การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในการวางแผนและการ
จัดการสิ่งแวดลอมปาไม มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of forest environmental management. Forest influences to
environment. Forest environmental valuation. Public and local participation for
forest environmental planning. Field trip required.
301482 การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Conservation Extension)
3(3-0)
หลัก วิธีการ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตอชุมชนเปาหมาย มีการศึกษานอกสถานที่
Principles, methods, processes, and practices in environmental
conservation extension. Identification of target population or community for
extension. Field trip required.
301496** เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
1-3
(Selected Topics in Watershed and Environmental Management)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in watershed and environmental management at the
bachelor’s degree level. Topics are subjected to change each semester.
301497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in watershed and
environmental management at the bachelor’s degree level.
301498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียงเปนรายงาน
Study and research in watershed and environment management at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.
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301499*

โครงงานการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
3(0-9)
(Watershed and Environmental Management Project)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
Project of practical interest in various fields of watershed and environmental
management.
302131** รุกขวิทยา (Dendrology)
3(2-3)
ศัพทพฤกษศาสตรเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของไมตน การตั้งชื่อ การจําแนก และ
การระบุชนิดไมปาเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทย ชีวนิเวศปาไม และชนิดปาในประเทศ
ไทย
Botanical terminology related to morphology of trees. Nomenclature,
classification and identification of important economical forest trees in Thailand.
Forest biomes and forest types in Thailand.
302132* รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology)
2
พื้นฐาน : 302131
การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 302131 รุกขวิทยา
Field practices in 302131 dendrology.
302211** นิเวศวิทยาปาไม (Forest Ecology)
3(3-0)
แนวคิดทางนิเวศวิทยาปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการกระจายของปา พลวัต
ปาไมและการรบกวน ความสัมพันธระหวางสัตวปาและระบบนิเวศปาไม
ชีวนิเวศของโลก การจําแนกปาและลักษณะเฉพาะของปาในประเทศไทย
Forest ecological concepts. Environmental factors affect on forest
distribution. Forest dynamics and disturbance. Relationships between wildlife and
forest ecosystems. World biomes. Forest classification and their characteristics in
Thailand.
302212 นิเวศวิทยาปาไมภาคสนาม (Field Forest Ecology)
1
พื้นฐาน : 302211
การศึกษาในทองที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในทางนิเวศวิทยาปาไม วิชานี้ศึกษาใน
ปาภาคฤดูรอน
Field study and practical experience in forest ecology. This course is offered
during summer camp.
302313** วิทยาศาสตรชีวภาพปาไมภาคสนาม (Field Forest Biological Sciences)
2
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พื้นฐาน : 302212
การฝกปฏิบัติงานในสนามทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การระบุชนิด และการเก็บ
ขอมูลพืชปา โรค แมลง และสัตวปา การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบในระบบ
นิเวศ ปจจัยที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปาไม
Field practice in forest biological sciences. Identification and data collection of
forest plant, disease, insect and wildlife. Relationship analysis of ecosystem
components. Factors affecting forest resources.
302391** เทคนิควิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม
3(3-0)
(Basic Research Techniques in Forest Biological Science)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม การกําหนดปญหา การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การ
ใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย

302411*
0)

302431

302432*

Basic research techniques in forest biological science, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report
writing and presentation.
พลวัตปาเขตรอนและการรบกวน (Tropical Forest Dynamics and Disturbances) 3(3นิเวศวิทยาและการกระจายของปาเขตรอน การจําแนกปาเขตรอน การปลี่ยนแปลง
ปาเขตรอน ชนิดของการรบกวน คุณคาของปาเขตรอน การวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว มี
การศึกษานอกสถานที่
Ecology and distribution of tropical forests. Tropical forest classification.
Tropical forest changes. Types of disturbance. Values of tropical forests. Longterm ecological research. Field trip required.
อนุกรมวิธานของพรรณไมปา (Forest Plant Systematic)
3(2-3)
หลักการจําแนกพรรณไมปา การตั้งชื่อ การวินิจฉัยชนิดพรรณไม มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles of forest plant classification. Nomenclature and identification of
forest plants. Field trip required.
ไผและปาลม (Bamboo and Palm)
3(2-3)
พื้นฐาน : 401114

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)

6

อนุกรมวิธาน ลักษณะเฉพาะทางนิเวศและกายวิภาค การใชประโยชนของไผและ
ปาลม การสรางสวนปาไผและปาลม มีการศึกษานอกสถานที่
Systematics, ecological and anatomical characteristics. Utilization of
bamboos and palms. Bamboo and palm plantations establishment. Field trip
required.
302433* พืชปากินได (Edible Wild Plants)
3(3-0)
ความสําคัญของพืชปากินได ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเติบโตและการพัฒนา
คุณคาดานโภชนาการและการใชประโยชน การสํารวจและประเมินมูลคา การจําแนกและ
การระบุชนิดความหลากหลายของพืชปากินไดสําหรับคนและสัตว พืชกินไดพื้นเมืองและ
พืชตางถิ่น การจัดการและการอนุรักษพืชปากินได มีการศึกษานอกสถานที่
Importance of edible wild plants. Morphological characteristics, growth and
development. Nutritional values and utilization. Surveying and evaluation.
Classification and species identification. Diversity of edible wild plants for people
and animals. Native and exotic edible plants. Management and conservation of
edible wild plants. Field trip required.
302434** การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
3(3-0)
(Forest Biodiversity Conservation)
พื้นฐาน : 302211
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพปาไม การประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพปาไม คุณคาและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
การวิจัยและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพปาไม กฏหมายและอนุสัญญา
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
Basic knowledge related to forest biodiversity. Determining forest
biodiversity. Values and losses in forest biodiversity. Research on forest
biodiversity conservation. Laws and conventions related to forest biodiversity.
302461* ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลงปาไม
3(2-3)
(Biology and Diversity of Forest Insects)
กายวิภาค สรีรวิทยา การเติบโตและการพัฒนาของแมลงปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม
พฤติกรรม การจัดหมวดหมูและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการอนุรักษ
ความสัมพันธระหวาง แมลงปาไม พืช และสิ่งแวดลอม การควบคุมและการใชประโยชน
การรวบรวม และการเก็บรักษาแมลงปาไม มีการศึกษานอกสถานที่
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Anatomy, physiology, growth and development of forest insects.
Environmental factors. Behavior, systematics and evolution. Diversity and
conservation. Relationship among forest insects, plants, and environment. Control
and utilization. Collection and preservation of forest insects. Field trip required.
302471** พยาธิวิทยาปาไม (Forest Pathology)
3(2-3)
ประวัติของพยาธิวิทยาปาไมและผลกระทบของโรคพืชตอปาไม หลักวิชาพยาธิวิทยา
พืชและศัพทวิทยา สัญญาณและอาการของโรคพืช ตัวการที่กอใหเกิดโรคติดเชื้อและโรคไม
ติดเชื้อ โรคสําคัญบางชนิดของไมปา และวิธีวินิจฉัย การปองกันและควบคุมโรคของไมปา
ในเรือนเพาะชํา สวนปา และปาธรรมชาติ
History of forest pathology and impacts of plant diseases on forests,
principles of plant pathology and its terminology, signs and symptoms of plant
diseases, infectious and noninfectious agents of plant diseases, important diseases
of forest trees and diagnosis methods, control and prevention of tree diseases in
nurseries, plantations and natural forests.
302481 กายวิภาคของไมยืนตน (Anatomy of Trees)
3(2-3)
โครงสราง สวนประกอบ หนาที่ การกําเนิดและการพัฒนาการของสวนตาง ๆ ของไม
ยืนตนและไมปาชนิดอื่น ๆ หลักในการวินิจฉัยชนิดของเซล เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อ
Structure, component, function, growth and development of parts trees and
other forest plants. Techniques in the study of cells, tissues and organs.
302482** สรีรวิทยาของไมยืนตน (Physiology of Trees)
3(2-3)
โครงสราง และหนาที่ของเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช กระบวนการทางสรีรวิทยาที่
เกี่ยวของกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช การปฏิบัติเพื่อควบคุมการเติบโตและ
พัฒนาการของไมตน
Structure and function of plant tissues and organs. Physiological processes
in relation to plant growth and development. Treatments to control growth and
development of trees.
302483** พันธุศาสตรปาไม (Forest Genetics)
3(2-3)
หลักพันธุศาสตร สารพันธุกรรมหนาที่ และการประยุกต พันธุศาสตรประชากร การ
ผสมพันธุและพันธุกรรม การประยุกตหลักพันธุศาสตรในการปรับปรุงพันธุไมปา
Principles of genetics. Genetic materials, functions and application.
Population genetics. Breeding and heredity. Application of genetic principles for
forest tree improvement.
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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302484

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตกลาไมปา
3(2-3)
(Biotechnology for Forest Tree Seedling Production)
การประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อผลิตกลาไมปาที่มี
คุณภาพดี มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความทนทาน และมีการรอดตายสูง เมื่อนําไป
ปลูกในพื้นที่ที่มีสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม รวมถึงการจัดการการผลิตกลาไมปาจํานวนมากใน
เชิงพาณิชย
Application of biotechnology, tissue culture techniques for producing good
quality, faster growth, more tolerance and high survival rate of forest tree seedlings
when planting under stress conditions. Management for mass seedling production
in commercial scale.
302496** เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม
1-3
(Selected Topics in Forest Biological Science)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปใน
แตละภาคการศึกษา
Selected topics in forest biological science at the bachelor’s degree level.
Topics are subjected to change each semester.
302497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in forest biological
science at the bachelor’s degree level.
302498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเปน
รายงาน
Study and research in forest biological science at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.
302499* โครงงานวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม (Forest Biological Science Project)
3(0-9)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม
Project of practical interest in various fields of forest biological science.
303221 การรังวัดปาไม I (Forest Surveying I)
3(2-3)

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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303222*

การรังวัดระยะทาง การรังวัดดวยโซ การระดับ เสนขอบเขาและวิธีเขียน การวัดมุม
และทิศทาง การรังวัดแบบสเตเดีย งานวงรอบ การรังวัดดวยโตะราบ การรังวัดเพื่อทําแผน
ที่ในกิจการปาไม
Distance measurement, chain surveying, leveling, contouring, angle and
direction measurement stadia surveying, traverse, plane tabling, surveying and
mapping for forestry.
การรังวัดปาไมภาคสนาม (Field Forest Surveying)
1
พื้นฐาน : 303221
การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 303221 การรังวัดปาไม I
Field practices in 303221 forest surveying I.

303311** วิศวกรรมปาไมทั่วไป (General Forest Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 420119
แนวคิดพื้นฐานในการกอสราง การสรางถนนปาไม การปองกันและควบคุมการกรอน
ของดิน การทําไม อุบัติเหตุและความปลอดภัย การใชคอมพิวเตอรในทางปาไม
Basic concepts in construction, construction of forest roads, soil erosion
control and protection, logging, accidents and safety, computer application in
forestry.
303312* เทคโนโลยีวิศวกรรมปาไม (Forest Engineering Technology)
3(3–0)
พื้นฐาน : 303311
ระบบถนนปาไม การใชเครื่องจักรกลปาไม เทคโนโลยีการทําไม ลอจิสติกสในการ
ขนสงการทําไม
Forest road systems, forest mechanization, logging technology, logistics in
logging transportation.
303313* วิศวกรรมปาไม ภาคสนาม (Field Forest Engineering)
2
พื้นฐาน : 303312
ฝกปฏิบัติงานดานการวางแผนถนนปาไม การสํารวจเสนทาง การออกแบบถนนปา
ไม การควบคุมและปองกันการกรอนของดินในการสรางถนนปาไม ระบบการทําไม การ
ปฏิบัติการทําไม การขนสงในการทําไม การคํานวณคาใชจายในการทําไม และการศึกษา
ผลกระทบจากการทําไม
Field practice in forest road planning, route surveying, design of forest road,
soil erosion control and protection in forest road construction, logging systems,

หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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303321**

303331**

303361†*

303391**

logging operation, logging transportation, logging cost estimation, and logging
impact assessment.
การรังวัดปาไม II (Forest Surveying II)
3(2-3)
วิชาพื้นฐาน : 303222
ทฤษฎีของความคลาดเคลื่อน ระบบพิกัดและการถายทอดแผนที่ พื้นหลักฐานของ
ประเทศไทย ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกเชิงอนุพันธ การวางโครงขายสามเหลี่ยม
Theory of error, coordinates system and map projections, datum of Thailand,
differential global positioning system, triangulation.
วิศวกรรมปฐพีในการปาไม (Soil Engineering in Forestry)
3(2-3)
ความรูพื้นฐานทางฟสิกสและปฐพีวิทยา พื้นฐานทางวิศวกรรมปฐพีในงานวิศวกรรม
ปาไม การทดสอบดินขั้นมูลฐานในหองปฏิบัติการและในสนาม การใชคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินเปนตัวชี้วัดผลกระทบจากการกอสรางในพื้นที่ปาไม มีการศึกษานอก
สถานที่
Basic knowledge on physics and soil sciences. Soil engineering basis in
forest engineering works. Fundamental soil testing in laboratory and field. Using
soil engineering properties as an indicator for measuring impact from construction
in forest area. Field trip required.
เครื่องจักรกลทางปาไม (Forest Machinery)
3(3–0)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ใชในงานดานปาไม หลักการทํางานของ
เครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนตดีเซล ระบบการถายทอดกําลัง ระบบบังคับเลี้ยวและหามลอ
ระบบไฮดรอลิค การดูแลรักษาเครื่องจักรกล
Basic knowledge of machinery applied to forest operations, principles of
benzene and diesel engines, power transmission system, steering and breaking
system, hydraulic system, machine maintenance.
เทคนิควิจัยพื้นฐานทางวิศวกรรมปาไม
3(3–0)
(Basic Research Techniques in Forest Engineering)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวิศวกรรมปาไม การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสาํ หรับ
การวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Basic research techniques in forest engineering, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
†*วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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303421

data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing
and presentation.
หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3(2-3)
(Principle of Geographic Information System)
หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (จี ไอ เอส) องคประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โครงสรางขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการทําสเปเชียล
โมเดลลิ่ง การเลือกใชอุปกรณฮารดแวรและซอฟทแวรที่จําเปนสําหรับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Principles of Geographic Information System (GIS) components of GIS, data
structure, data management, data analysis and spatial modelling, GIS hardware
and software, application of GIS in planning and management of natural resources.

303422

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตทางวิศวกรรมปาไม
3(2-3)
(Applied Geographic Information System in Forest Engineering)
พื้นฐาน : 303421
การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหภูมปิ ระเทศของแปลงทําไม
การวางแผนและกําหนดขนาดของแปลงตัดฟนที่เหมาะสม การคัดเลือกตําแหนงหมอนไม
ระยะชักลากไม ความหนาแนนที่เหมาะสมของถนนปาไม การวางแผน และการสราง
แบบจําลองเครือขายถนนปาไม
Application of GIS in logging area analysis, planning of optimum logging
area, selection of optimum landing, skidding distance, optimum forest road
density, forest road network, planning, and modeling.
303431** วิศกรรมการควบคุมการกรอนของดิน (Soil Erosion Control Engineering)
3(2-3)
ทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมปฐพีและการจัดการลุมน้ําเพื่อประยุกตในการควบคุม
การกรอนของดินในพื้นที่ปาไม หลักวิศวกรรมชีวภาพทางดิน การใชพืชในการควบคุม
การกรอนของดิน
Basic theories in soil engineering and watershed management for applying in
soil erosion control in forest area. Principles of soil bio-engineering. Use of plants
for soil erosion control.
303441** การวางแผนการทําไม (Logging Planning)
3(3–0)

*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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303443*

303451

303496

303497

303498

พื้นฐาน : 303313
การประมาณปริมาตรไม ระบบการทําไม การวางแผนโครงขายถนนปาไม ตนทุน
ดานคนงานและเครื่องจักรกล การประมาณผลผลิตการทําไม การลดผลกระทบจากการทํา
ไม การประยุกตโปรแกรมเชิงเสนในการวางแผนการทําไม
Tree volume estimation, logging system, forest road network planning,
logging systems, cost for labor and machines, estimating logging production,
reduced impact logging, application of linear programming in logging plan.
การยศาสตรในทางปาไม (Ergonomics in Forestry)
3(2-3)
สุขอนามัยและโภชนาการสําหรับงานปาไม ความหนักเบาของงานและการหยุดพัก
ความสั่นสะเทือน เสียง ความปลอดภัยในงานปาไม วิธีการทํางานและประสิทธิผลของงาน
กฎหมายแรงงาน
Health and nutrition in forestry works, workload and rest pauses, vibration,
noise, safety in forestry work, working methods and productivities, labour
legislation.
การใชคอมพิวเตอรในทางปาไม (Computer Applications in Forestry)
3(2-3)
ขั้นตอนวิธีแกปญหา แผนภูมิการแกปญหา มโนทัศนของการโปรแกรมตัวอยาง หลัก
ในการโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร การแกปญหาดานตาง ๆ ในทางปาไมดวย
ไมโครคอมพิวเตอร
Algorithms, flowcharts, basic programming concepts, typical examples in
computer programming, problem solving with microcomputer in forestry.
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม (Selected Topics in Forest Engineering)
1-3
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมปาไม ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in forest engineering at the bachelor’s degree level. Topics
are subjected to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมปาไม ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in forest engineering
at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมปาไม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in forest engineering at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.

หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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303499*

โครงงานวิศวกรรมปาไม (Forest Engineering Project)
3(0-9)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของวิศวกรรมปาไม
Project of practical interest in various fields of forest engineering.
304221** การคณิตปาไมภาคสนาม (Field Forest Mensuration)
1
การใชเครื่องมือในการวัดไมทอน ไมแปรรูปและไมฟน เพื่อคํานวณหาปริมาตร การ
วัดความโตและความสูงของตนไมเปนรายตนและทั้งปา การหาปริมาตรของลําตนและการ
วัดไมเพื่อทําตารางปริมาตร
Use of instruments in the measurement of logs, converted timber and fuel
wood; measurement of stems and measurement of trees for the compilation of
volume tables.

304311** หลักการจัดการปาไม (Principles of Forest Management)
3(3-0)
นิยาม วัตถุประสงค และขอบเขตการจัดการปาไม แนวคิดพื้นฐานในการจัดการปา
ไม การเติบโตและผลผลิตปาไม การประเมินคาปาไม ขอบังคับและการวางแผนการจัดการ
ปาไม
Definition, objectives, and scope of forest management. Basic concepts in
forest management. Forest growth and yield. Forest valuation. Forest regulation
and management planning.
304312*

การจัดการปาไมภาคสนาม (Field Forest Management)
2
พื้นฐาน : 304311
การฝกปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดการปาไม ระบบฐานขอมูลการจัดการปา
ไม การสํารวจทรัพยากรปาไมโดยวิธีการสํารวจระยะไกล การศึกษาการเติบโตและผลผลิต
ของผลิตผลปาไม การสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจทางเศรษฐสังคม และการประเมิน
ทรัพยากรปาไม
Field practice in forest resource management planning, data base system on
forest management, forest resource inventory by remote sensing, study on growth
and yield of forest products, forest resource inventory, socio-economic survey and
evaluation of forest resource.

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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304321*

รุกขกาลวิทยา (Dendrochronology)
3(2-3)
ประวัติพัฒนาการ วัตถุประสงค ความสําคัญ และขอบขายของรุกขกาลวิทยา
ลักษณะโครงสรางของเนื้อไม กระบวนการทางสรีรวิทยาพื้นฐานและปจจัยสิ่งแวดลอมที่มี
ผลตอความเพิ่มพูนเนื้อไม หลักและแนวคิดพื้นฐานของรุกขกาลวิทยา เทคนิคและการ
ประยุกตการศึกษารุกขกาลวิทยา กรณีศึกษา
Historical development, objectives, significance and scope of
dendrochronology. Structure of wood. Basic physiological processes and
environmental factors on wood increment. Basic principles and concepts of
dendrochronology. Techniques and application in dendrochronological studies.
Case studies.
304331 ภาพคณิตและการแปลภาพถายทางอากาศ
3(2-3)
(Photogrammetry and Photo-Interpretation)
หลัก และวิธีการของภาพถายทางอากาศ ภาพคณิต การแปลภาพถายทางอากาศ
ประโยชนของภาพถายทางอากาศในการทําแผนที่ปา การวัดตนไมและหมูไม การ
คาดคะเนเสนผาศูนยกลาง และปริมาตรการสํารวจปาไม การควบคุมการสํารวจแจงนับทาง
พื้นดินและการจัดการปาไม
Principles and practice of aerial photogrammetry and aerial photointerpretation. Use of aerial photos in compilation of forest maps, in measurement
of trees and forest stands, in estimating diameters and volumes, in forest inventory,
in the control of field inventory, and in forest management.
304351†* การสํารวจแจงนับทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Inventory)
3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 422111
นิยาม วัตถุประสงค และวิธีดําเนินการสํารวจแจงนับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสถิติ
และเทคนิคการสุมตัวอยาง การประยุกตเทคนิคการสุมตัวอยางสําหรับการสํารวจแจงนับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีในการสํารวจแจงนับทรัพยากรธรรมชาติ การวัดและ
ประเมินทรัพยากรธรรมชาติ
Definition, objectives and procedure of natural resource inventory. Principles
of statistics and sampling techniques. Application of sampling techniques for natural
resource inventory. Technology in natural resource inventory. Natural resource
measurement and assessment.
304352** การสํารวจแจงนับทรัพยากรธรรมชาติภาคสนาม
2
* วิชาเปดใหม
* วิชาเปดใหม
†*วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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(Field Natural Resource Inventory)
วิชาพื้นฐาน : 304351
ฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 304351 การสํารวจแจงนับทรัพยากรธรรมชาติ
Field practices in 304351 natural resource inventory.
304353* การสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน
3(3-0)
(Forest Resource Inventory for Specific Purposes)
พื้นฐาน : 422111
นิ ย าม ขอบเขต และความสํ า คั ญ ของการสํ า รวจแจงนั บ ทรั พ ยากรป า ไม เ พื่ อ
วัต ถุประสงคเ ฉพาะด าน วิ ธีทางสถิติที่เ กี่ย วข อง การกําหนดหน ว ยตั วอยางและวิ ธีสุม
ตัวอยางในการสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไม วิธีการสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมในสวน
ปา การสํารวจแจงนับของปา และตนไมนอกเขตปา การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไม
แบบตอเนื่อง
Definition, scope and importance of forest resource inventory for specific
purposes. Relevant statistical methods. Sampling unit determination and sampling
methods for forest resource inventory. Inventory methods in forest plantations.
Inventory for non-timber products and trees outside forest areas. Continuous forest
resource inventory.
304391** เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการปาไม
3(3-0)
(Basic Research Techniques in Forest Management)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการปาไม การกําหนดปญหา การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การ
ใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Basic research techniques in forest management, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing
and presentation.
304411** นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Policy)
3(3-0)
แนวคิด และหลักการพื้นฐานของนโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางนโยบายและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการและการ
วิเคราะหนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นนโยบายระหวางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Concepts and basic principles of natural resource policy and management.
Relationship between policy and natural resource management. Natural resource
policy analysis and process. Issues of international natural resource policy.
304412** แผนการจัดการปาไม (Forest Management Plan)
3(3-0)
ปรัชญา แนวคิด และหลักเบื้องตนของการวางแผน องคประกอบ กระบวนการ
ขอพิจารณา การวิเคราะหปญหา การจําแนกปาและการจัดองคกร เทคนิคในการวางแผน
สําหรับการจัดการปาไม การกําหนด การประเมินผลและจัดลําดับทางเลือกของการจัดการ
การเลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและการสรางแผนสําหรับการจัดการปาไม การ
ปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการปรับแกแผนสําหรับการจัดการปาไม
Philosophy, concepts and basic principles of planning. Components, process,
considerations, problem analysis, forest classification and organization. Planning
techniques for forest management. Formulating, evaluating and consequences of
the management alternatives. Selection of optimal management alternative and
plan formulation for forest management. Implementing, evaluating and adjusting of
forest management plan.

304413

กฏหมายและการบริหารงานปาไม (Forest Law and Administration)
3(3-0)
กฎหมายปาไมที่สําคัญและปญหากฏหมายดานปาไม หลักการบริหารและระเบียบ
ปฏิบัติราชการดานปาไม
Important forest laws and problems in forest-related laws. Principles of forest
administration, related rules and regulations.
304421 ชีวมิติปาไม (Forest Biometry)
3(3-0)
พื้นฐาน : 422111
การนําระเบียบวิธีสถิติและคณิตศาสตรมาใชในกิจกรรมปาไม
Use of statistics and mathematics-in forestry and forest research.
304431** หลักการวิเคราะหขอมูลการรับรูระยะไกล
3(2-3)
(Principles of Remote Sensing Data Analysis)
หลักการรับรูระยะไกล และการตีความทางสายตา ระเบียบวิธีในการประมวลผล
ขอมูลภาพ การประยุกตขอมูลการรับรูระยะไกล
Principles of remote sensing and visual interpretation. Methods of image
processing. Application of remote sensing data.
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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304432** เครื่องมือการรับรูระยะไกลในทางการปาไม
3(2-3)
(Remote Sensing Instrumentation in Forestry)
หลักมูลของเครื่องมือ แนวคิดในการทําแผนที่ การทํางานและสมรรถนะของ
เครื่องมือทําแผนที่ ความแมนยําและความถูกตองของเครื่องมือทําแผนที่ การชักตัวอยาง
สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลภาคสนาม
Fundamental of instrumentation. Concepts of mapping. Functional and
performance of mapping instruments. Precision and accuracy of mapping
instruments. Sampling designs for verifying field data.
304433** การทําแผนที่การใชที่ดิน (Land Use Cartography)
2(1-3)
การทําแผนที่เบื้องตน หลักการทําแผนที่ในระบบดิจิทัล ขอมูลแผนที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร แผนที่การใชที่ดิน และการใชประโยชน
Introduction to cartography. Principles of digital mapping. Map data in
geographic information system. Land use mapping and utilization.
304441** เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม (Forest Resource Economics)
3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 108101
การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรเพื่อวิเคราะหปญหาดานผลิตกรรมปาไม การตลาด
ของไม ผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชเนื้อไม และผลิตภัณฑไมอื่นๆ การประเมินผลสําเร็จของ
โครงการดานปาไม การใชประโยชนที่ดิน การประเมินมูลคาทางตรงและทางออมของ
ทรัพยากรปาไม
Application of economic principles for analyzing forest production problems.
Marketing of wood, non-wood forest products and other wood products. Evaluation
of forest project achievement. Land use, tangible and intangible valuation of forest
resource.
304442** การประเมินคาปาไม (Forest Valuation)
3(3-0)
วัตถุประสงคและหลักเศรษฐกิจในการจัดการปาไม การประเมินคาที่ดินปาไม
ปริมาณไมและหมูไมในปา และมูลคาทางสิ่งแวดลอม การประเมินคาตอไม ไมยืนตน ทอน
ซุง และไมแปรรูป ดอกเบี้ยและการลงทุน การประยุกตสูตรและสวนลดในธุรกิจปาไม
Objectives and economic principles in forest management. Valuation of forest
lands, growing stock and stands, and environmental value. Valuation of stumpage,
standing timber, logs and lumber. Interest and investment, applications of formula
and discounting in forest business.
304443 การตลาดปาไม (Forest Marketing)
3(3-0)
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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304461

304496
3

บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาปาไม หลักการตลาดและการวิเคราะหปญหา
ทางดานการตลาด ไมและของปา อุตสาหกรรมปาไม อุปสงคและอุปทานของผลิตผลและ
ผลิตภัณฑปาไม กลยุทธสวนผสมการตลาดปาไม การวิจัยการตลาดสินคาปาไม การ
ควบคุม และการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางดานการตลาด
Role of marketing in forest development, principles of marketings, analyzing
marketing problem, wood and non-wood forest products, forest industries; demand
and supply for forest products, marketing mix strategy of forest products, forest
marketing researches, control and evaluation of marketing performance.
การประชาสัมพันธดานทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
(Public Relations in Natural Resource Management)
หลักการและวิธีการในการประชาสัมพันธ เพื่อใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Principles and methods in public relations to enhance awareness of the
public regarding natural resources management.
เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม (Selected Topics in Forest Management)
1-

เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in forest management at the bachelor’s degree level. Topics
are subjected to change each semester.
304497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการปาไม ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in forest
management at the bachelor’s degree level.
304498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางการจัดการปาไม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in forest management at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
304499* โครงงานการจัดการปาไม (Forest Management Project)
3(0-9)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของการจัดการปาไม
Project of practical interest in various fields of forest management.
306211** หลักเทคโนโลยีวนวัฒน (Principles of Silviculture Technology)
3(3-0)
* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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นิยามและศัพทวิทยา สิ่งแวดลอมของปาและตนไม การจําแนกปาในดานวนวัฒน
การเติบโตและผลผลิตของปาและตนไม ระบบวนวัฒน และการประยุกตเทคโนโลยี
วนวัฒน
Definition and terminology, environment of forests and trees, classification of
forests in silviculture, growth and productivity of forests and trees, silvicultural
systems and application of silviculture technology.
306212** การปลูกปาและอารักขาปาไม (Forestation and Forest Protection)
3(3-0)
พื้นฐาน : 306211
นิยามและหลักการปลูกปาทั้งปาปลูกและปาธรรมชาติ การจัดการเมล็ดไม การผลิต
กลาไม การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก การปฏิบัติการทางวนวัฒน และการอารักขาปาไม
การวัดการเติบโต การประเมินผลประโยชนจากการปลูกปา การวางแผนและบริหารสวน
ปา
Definition and principle of forestation, both man-made and natural forest.
Tree seed management, seedling production, site preparation, planting methods,
silvicultural practices, and forest protection. Growth measurement, benefit
evaluation of forestation, planning and administration of forest plantation.

306213** การปลูกปาภาคสนาม (Field Forestation)
1
พื้นฐาน : 306211
การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 306212 การปลูกปาและอารักขาปาไม
Field practices in 306212 forestation and forest protection.
306311** เทคโนโลยีวนวัฒนภาคสนาม (Field Silviculture Technology)
2
พื้นฐาน : 306212
การฝกการปฏิบัติงานภาคสนาม และการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยทางวนวัฒน ตั้งแต
การเกิด การเติบโต องคประกอบ คุณภาพ และสุขภาพของหมูไม
Field practice and data collection for silvicultural research including stand
establishment, growth, composition, quality and health.
306391** เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนวัฒน
3(3-0)
(Basic Research Techniques in Silviculture)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนวัฒน การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการ
วิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย

หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Basic research techniques in silviculture, identification of research problems,
formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, data analysis
and interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
306421** เมล็ดพรรณไมปา (Forest Tree Seeds)
3(2-3)
ความสําคัญของเมล็ดพรรณไมปา ชีววิทยาของดอก ผล และเมล็ด แหลงของเมล็ด
การเก็บและการจัดการเมล็ด การทดสอบเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด การวิจัยและพัฒนา
เมล็ดที่มีคุณภาพดี มีการศึกษานอกสถานที่
Importance of forest tree seeds. Biology of flower, fruit and seed. Seed
sources. Seed collection and handling. Seed testing. Seed storage. Research and
development for good quality seed. Field trip required.
306431** ไฟปาและการควบคุม (Forest Fire and Control)
3(3-0)
ความสําคัญและนิยามของไฟปา ชนิดของไฟปา การเผาไหมของเชื้อเพลิงในปา
พฤติกรรมไฟปา สิ่งแวดลอมของไฟ การจัดอัตราอันตรายของไฟ ผลของไฟตอ
สิ่งแวดลอม การปองกัน การเตรียมการ และการดับไฟปา การใชไฟในการจัดการพื้นที่
ปาและสวนปา การควบคุมไฟปาในประเทศไทย
Importance and definition of forest fire. Types of forest fire. Combustion fuels
in forest. Forest fire behavior. Fire environment. Fire danger rating. Fire effects
on environment. Prevention, pre-suppression and suppression of forest fire. Uses
of fire in management of forest land and plantation. Forest fire control in Thailand.
306441 ปฐพีวิทยาปาไม (Forest Soils)
3(2-3)
พื้นฐาน : 015261
สมบัติทางเคมี ฟสิกส และชีวภาพของดินปาไม ความสําคัญของสมบัติดังกลาวตอ
ปาและพรรณไมปา มีการศึกษานอกสถานที่
Physical, chemical and biological properties of forest soils. Interrelationships
between forest soils and tree growth. Field trips required.
306442†* สารอาหารไมปา (Forest Tree Nutrition)
3(3-0)
พื้นฐาน : 015261
หลัก แหลงที่มา หนาที่ ปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนของสารอาหาร
ไมปา การวินจิ ฉัย และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินปาไม การวิจัยและพัฒนา
ดานธาตุอาหารพืชปา
**วิชาปรับปรุง
*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Principles, source, function, reaction, change and cycling of forest tree
nutrition. Diagnosis and improvement of forest soil fertility. Research and
development of forest tree nutrition.
306461** วนวัฒนเขตเมือง (Urban Silviculture)
3(3-0)
เมืองและสิ่งแวดลอมในเมือง ความสําคัญของวนวัฒนเขตเมือง บทบาทและหนาที่
ของตนไมในเขตเมือง การเลือกชนิดไมสําหรับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เทคนิคการปลูก
และการบํารุงรักษาตนไม เทคนิคการขุดลอมไม การวิจัย การพัฒนาและการวางแผนดาน
วนวัฒนเขตเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Urban and its environment. Importance of urban silviculture. Roles and
functions of trees in urban area. Tree species selection for increasing urban
greening. Tree planting and tending techniques. Tree balling techniques. Research,
development and planning for urban silviculture. Field trip required.
306496* เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน (Selected Topics in Silviculture)
1-3
เรื่องเฉพาะทางดานวนวัฒน ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in silviculture at the bachelor’s degree level. Topics are
subjected to change each semester.
306497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานวนวัฒน ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in silviculture at the
bachelor’s degree level.
306498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวนวัฒนในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in silviculture at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.
306499* โครงงานวนวัฒน (Silviculture Project)
3(0-9)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของวนวัฒนวิทยา
Project of practical interest in various fields of silviculture.
307311** วนศาสตรชุมชนเบื้องตน (Introduction to Social Forestry)
3(3-0)
หลัก และแนวคิดทางวนศาสตรชุมชน แนวคิดการจัดการทรัพยากรปาไมแบบมีสวน
รวม การสงเสริมการปาไม เทคโนโลยีทางปาไม เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาปาไม
ชุมชน การพัฒนาองคกร และเครือขายการจัดการทรัพยากรปาไม การติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาปาไมในชุมชน

หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Principles and concepts of social forestry. Concept of participatory forest
resource management. Forestry extension. Forest technologies, tools and
techniques in social forestry development. Organization and networking
development in forest resource management. Monitoring and evaluation of social
forestry development project.
307312** วนศาสตรชุมชนภาคสนาม (Field Social Forestry)
2
พื้นฐาน : 307311
การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 307311 วนศาสตรชุมชนเบื้องตน
Field practices in 307311 introduction to social forestry.
307391** เทคนิควิจัยพื้นฐานทางวนศาสตรชุมชน
3(3-0)
(Basic Research Techniques in Social Forestry)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนศาสตรชุมชน การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับ
การวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลงานวิจัย
Basic research techniques in social forestry, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing
and presentation.
307412* การจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน
3(3-0)
(Community Based Forest Resource Management)
แนวคิดการจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาแผนจัดการทรัพยากรปาไมบนฐานชุมชน การ
ประเมินชุมชนแบบมีสวนรวม การประเมินทรัพยากรทองถิ่นอยางเรงดวน การพัฒนา
แผนจัดการทรัพยากรปาไมระดับชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of community based forest resource management, stakeholder
analysis, processes and techniques in developing community based forest resource
management plan, participatory community assessment, rapid assessment of local
resources, development of forest resource management plan at community level.
Field trip required.
307421†* หลักวนเกษตรและการจัดการ (Principles of Agroforestry and Management)
3(30)
* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวนเกษตร องคประกอบและการจําแนก มุมมองดาน
นิเวศวิทยาของระบบวนเกษตร องคความรูสําหรับการจัดการวนเกษตร การจัดทํา
โครงการพัฒนาวนเกษตร การวางแผนและการออกแบบ การทําใหเกิดผลและการ
ประเมินผล และการวินิจฉัย มีการศึกษานอกสถานที่
Basic knowledge in agroforestry, component, and classification. Ecological
aspects of agroforestry system. Knowledge of agroforestry management.
Formulation of agroforestry development project. Planning and design.
Iimplementation and evaluation. Field trip required.
307431** การสงเสริมการปาไม (Forestry Extension)
3(3-0)
การสงเสริมการปาไมเบื้องตน เทคนิคและวิธีการสงเสริมการปาไม กระบวนการ
ยอมรับและแรงจูงใจในการสงเสริมการปาไม การเรียนรูของผูใหญและกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม ทักษะวิทยากร การพัฒนาโครงการสงเสริมการปาไมและการปฏิบัติ มี
การศึกษานอกสถานที่
Introduction to forestry extension, techniques and methods in forestry
extension. Adoption process and motivation in forestry extension. Adult learning
and participatory learning process. Facilitator skill. Development of forestry
extension project and implementation. Field trip required.
307496 เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน (Selected Topics in Social Forestry)
1-3
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in social forestry at the bachelor’s degree level. Topics are
subjected to change each semester.
307497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวนศาสตรชุมชน ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in social forestry at
the bachelor’s degree level.
307498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวนศาสตรชุมชน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in social forestry at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
307499* โครงงานวนศาสตรชุมชน (Social Forestry Project)
3(0-9)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของวนศาสตรชุมชน
†*วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Project of practical interest in various fields of social forestry.
308311** อุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0)
(Parks, Recreation and Nature Tourism)
นิยามพื้นฐานของอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติ
พัฒนาการ และสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ พฤติกรรมนันทนาการและปจจัย ที่สงผลตอการเขารวมนันทนาการ ทรัพยากร
นันทนาการและผลกระทบทางนันทนาการ หลักการจัดการอุทยาน นันทนาการ และการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เทคนิคการประกอบกิจกรรมนันทนาการทางธรรมชาติที่สงผลกระทบ
นอย
Basic definitions of parks, recreation and nature tourism. History,
development, and current situations about parks, recreation and nature tourism.
Recreation behavior and factors affecting recreation participation. Recreation
resources and recreation impacts. Principles of park, recreation and nature tourism
management. Low impact techniques for nature-based recreation.
308312** อุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติภาคสนาม
2
(Field Parks, Recreation and Nature Tourism)
พื้นฐาน : 308311
การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 308311 อุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
Field practices in 308311 parks, recreation and nature tourism.
308391** เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ และ
3(3-0)
การทองเที่ยวทางธรรมชาติ
(Basic Research Techniques in Parks, Recreation and Nature Tourism)
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Basic research techniques in parks, recreation and nature tourism.
Identification of research problems. Formulation of research objectives and
hypotheses. Research designing. Data collection, analysis and interpretation.
Application of statistics for research. Report writing and presentation.

* วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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308421** การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ
3(2-3)
(Planning and Management for Parks and Recreation Areas)
พื้นฐาน : 308311
นิยามพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผน ลําดับชั้นของการวางแผนและกระบวนการ
วางแผน สาระสําคัญของการวางแผนอุทยานและนันทนาการ การเชื่อมโยงแผนการ
จัดการไปสูการทําใหเกิดผล หลักและแนวทางเฉพาะดานในการจัดการอุทยานและพื้นที่
นันทนาการ การตรวจติดตามและประเมินผลการวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่
นันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Basic definitions related to planning. Planning hierarchy and process.
Essential for parks and recreation planning. Linking management plan to
implementation. Principles and specific guidelines for park and recreation area
management. Monitoring and evaluation for park and recreation area planning and
management. Field trip required.
308422** การออกแบบภูมิทัศนและผังบริเวณนันทนาการ
3(2-3)
(Landscape and Recreation Site Design)
พื้นฐาน : 308311
นิยามและองคประกอบพื้นฐานของภูมิทัศน หลักการวิเคราะหและออกแบบภูมิทัศน
กระบวนการออกแบบภูมิทัศน แนวคิดในการออกแบบพื้นที่นันทนาการอยางยั่งยืน
กระบวนการออกแบบผังบริเวณนันทนาการ แนวทางการออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอุทยานและพื้นที่นันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Definitions and basic components of landscape. Principles of landscape
analysis and design. Landscape design process. Sustainable design concept for
recreation areas. Recreation site design process. Guidelines for facility design
and development in parks and recreation areas. Field trip required.
308431†* เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม
3(2-3)
(Environmental Interpretation Techniques)
พื้นฐาน : 308311
ความเปนมาและพัฒนาการของการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม ปรัชญาและหลักการ
สื่อความหมายสิ่งแวดลอม ตัวกลางและเทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดลอม การวางแผน
และพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายในอุทยานและพื้นที่นันทนาการ มีการศึกษานอก
สถานที่
**วิชาปรับปรุง
*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Background and development of environmental interpretation. Philosophy and
principles of environmental interpretation. Environmental interpretive media and
techniques. Planning and development of interpretive program in parks and
recreation areas. Field trip required.
308432* โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการนําเที่ยวทางธรรมชาติ
3(2-3)
(Ecotourism Programming and Nature Guide)
พื้นฐาน : 308311
หลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักและเทคนิคการนําเที่ยวทางธรรมชาติ
การประเมินผลโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการนําเที่ยวทางธรรมชาติ มีการศึกษา
นอกสถานที่
Principles of ecotourism. Components of ecotourism management.
Ecotourism program development. Principles and techniques for nature guiding.
Evaluation of ecotourism and nature guide programs. Field trip required.
308496* เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1-3
(Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism)
เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในระดับ
ปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in parks, recreation and nature tourism at the bachelor’s
degree level. Topics are subjected to change each semester.
308497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางอุทยาน นันทนาการ และการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in parks, recreation
and nature tourism at the bachelor’s degree level.
308498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ระดับ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเปนรายงาน
Study and research in parks, recreation and nature tourism at the bachelor’s
degree level and compile into a written report.
308499* โครงงานอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-9)
(Parks, Recreation and Nature Tourism Project)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Project of practical interest in various fields of parks, recreation and nature
tourism.
314321*

นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา (Wildlife Ecology and Management)
3(3-0)
หลักการทางนิเวศวิทยาสัตวปา และการจัดการสัตวปา การใชถิ่นที่อยูและปจจัย
แวดลอม การสํารวจและศึกษาสภาพถิ่นที่อาศัยและประชากร การประยุกตความรูทาง
นิเวศวิทยาสัตวปาในการจัดการถิ่นที่อาศัยและประชากร การขยายพันธุสัตวปาและการ
ใชประโยชน พระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสัตวปา สภาพการณปจจุบัน
ในการจัดการสัตวปาในประเทศไทย
Principles of wildlife ecology and management, habitat utilization and
environmental factors, survey and study on habitat and population, application of
wildlife ecology in manipulation of habitat and population, wildlife propagation and
utilization, wildlife acts and regulations, present status of wildlife management in
Thailand.
314322* การจัดการสัตวปาและทุงหญาภาคสนาม (Field Wildlife and Range Management) 2
พื้นฐาน : 314321
การฝกปฏิบัติภาคสนามวิชา 314321 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา
Field practices in 314321 wildlife ecology and management.
314391* เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา
3(3-0)
(Basic Research Techniques in Wildlife and Range Management )
เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา การกําหนดปญหา การ
ตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล
การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลงานวิจัย
Basic research techniques in wildlife and range management, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report
writing and presentation.
314411†* ปกษีวิทยาปาไม (Forest Ornithology)
3(2-3)
ลักษณะโครงสราง การระบุชนิด การกระจายพันธุ พฤติกรรม และนิสัยของนกที่
สําคัญในประเทศไทย บทบาททางนิเวศของนกตอปาไมและการเกษตร การอนุรักษและ
การจัดการนกที่สําคัญในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

* วิชาเปดใหม
† วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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Structure, identification, distribution, behavior and habit of significant birds in
Thailand. Ecological roles of birds to forestry and agriculture. Conservation and
management of significant birds in Thailand. Field trip required.
314412** วิทยาสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม (Forest Mammalogy)
3(2-3)
ลักษณะเฉพาะของโครงสรางและอวัยวะของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม กําเนิด และ
วิวัฒนาการ การแพรกระจาย พฤติกรรม ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม อนุกรมวิธาน และการจําแนกสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย มีการศึกษานอก
สถานที่
Structural characteristics and organs of mammals. Origin and evolution,
distribution, behavior, biology and ecology of mammals. Taxonomy and
classification of forest mammals in Thailand. Field trip required.
314422* เทคนิคการศึกษาและการจัดการสัตวปา
3(2-3)
(Wildlife Study and Management Techniques)
พื้นฐาน : 314321
การรูจักชนิด อายุและเพศของสัตวปา การศึกษาถิ่นที่อยูและประชากรสัตวปา
เทคนิคการวิจัยและการจัดการสัตวปา การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล มีการศึกษานอก
สถานที่
Recognition of species, age and sex of wildlife. Wildlife habitat and
population studies. Techniques in wildlife research and management. Data
collection and analysis. Field trip required.
314423* นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปาเขตรอน
3(3-0)
(Tropical Wildlife Ecology and Management)
พื้นฐาน : 314321
ปจจัยแวดลอมของถิ่นที่อยูของสัตวปาเขตรอนในระบบนิเวศบนบก ประเภทสัตวปา
และการปรับตัวเขายึดครองปาและถิ่นที่อยูแบบอื่น การปรับตัวตามฤดูกาล พื้นฐานที่
จําเปนตอการอยูรอดและปจจัยที่กอใหเกิดการตาย แนวทางการอนุรักษและการจัดการถิ่น
ที่อยูอาศัยและประชากรสัตวปาในเขตรอน มีการศึกษานอกสถานที่
Environmental factors of habitat of tropical wildlife in terrestrial ecosystem.
Types of wildlife and adaptation to occupy forest and other habitat types. Seasonal
adaptation. Basic needs for survival and decimating factors. Guidelines for
conservation and management of wildlife habitat and population in the tropics.
Field trip required.
314441** หลักการจัดการทุงหญา (Principles of Range Management)
3(3-0)
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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ทฤษฎี และหลักการจัดการทุงหญา การจัดการเกี่ยวกับสัตวและพืชในระบบนิเวศ
ทุงหญา การพัฒนา และปรับปรุงทรัพยากรทุงหญา การพัฒนาปาผลผลิตต่ําและพื้นที่ปา
เปดเพื่อการปศุสัตว แนวทางการจัดการทุงหญาในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Theory and principles of range management. Management of animals and
plants in range ecosystem. Development and improvement of range resources.
Development of low productive forest and open woodland for livestock. Guidelines
for range management in Thailand. Field trip required.
314451** การใชประโยชนทุงหญา (Range Utilization)
3(3-0)
วิวัฒนาการของการใชประโยชนทุงหญา ผลผลิตของพืชทุงหญา ความหลากหลาย
ของพืชอาหารสัตว สารอาหารในทุงหญา การใชประโยชนทุงหญาเพื่อการพักผอนหยอน
ใจ การอนุรักษสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอมของทุงหญา การวางแผนและการสํารวจการ
ใชประโยชนทุงหญาที่เหมาะสม มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of range utilization. Productivity of range plants. Diversity of
forages. Nutrients in rangeland. Range utilization for recreation. Conservation of
living animal and environment of range. Planning and survey of appropriate
utilization of range. Field trip required.
314496* เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา
1-3
(Selected Topics in Wildlife and Range Management)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไป
ในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in wildlife and range management at the bachelor’s degree
level. Topics are subjected to change each semester.
314497* สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา ในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in wildlife and range
management at the bachelor’s degree level.
314498* ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางการจัดการสัตวปาและทุงหญา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เปนรายงาน
Study and research in wildlife and range management at the bachelor’s
degree level and compile into a written report.
**วิชาปรับปรุง
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)
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314499*

โครงงานการจัดการสัตวปาและทุงหญา
(Wildlife and Range Management Project)
โครงงานที่นาสนใจในดานตางๆ ของการจัดการสัตวปาและทุงหญา
Project of practical interest in various fields of wildlife and range
management.

หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร)

3(0-9)
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