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มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา 27 หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12
หนวยกิต
รวมเปน 39 หนวยกิต ซึ่งประกอบดย
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 27 หนวยกิต

1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
1.2 วิชาเอกบังคับ 16 หนวยกิต
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

รายการวิชา
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
313597 สัมมนา (Seminar)
1.2 เอกบังคับ 16 หนวยกิต
313511 ภาพรวมวนศาสตรชุมชน (Overview of Social Forestry)
313512 วนศาสตรชุมชนภาคสนาม (Field Practice in Social Forestry)
313521 นโยบายและกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(Policy and Strategy for Sustainable Natural Resource Management)
313522 การจัดการทรัพยากรปาไมชุมชน (Social Forest Resource Management)
313531 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวนศาสตรชุมชน (Information Technology in Social
Forestry)
313591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวนศาสตรชุมชน (Research Methods in Social Forestry)
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ในกลุมใดกลุมหนึ่ง
วิชาเอกเลือกในสาขาวิชาวนศาสตร ไดแก
301582 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment)
304544 การริเริ่มและกําหนดโครงการปาไม (Initiation and Formulation of Forestry Project)
308531 การจัดการพื้นที่อนุรักษ (Management of Protected Areas)
308532 การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรปาไม (Conflict Management in Forest
Resources)

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

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

313596
313598

เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน (Selected Topics in Social Forestry)
ปญหาพิเศษ (Special Problem)

1-3
1–3

วิชาเอกเลือกนอกสาขาวิชา ไดแก

001518

การวินิจฉัยสภาพชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตร (Community Diagnosis for Agricultural
Development)
462512 ระบบนิเวศกับสังคมมนุษย (Ecosystem and Human Society)
462532 นโยบายและการวางแผนสังคม (Social Policy and Planning)
462541 จริยธรรมสําหรับผูนําทางสังคม (Ethic for Social Engineers)
462542 ภาวะผูนําและการทํางานเปนกลุม (Leadership and Organized Teamwork)
454537 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
313599 วิทยานิพนธ (Thesis)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
1-12

คําอธิบายรายวิชา
001518 การวินิจฉัยสภาพชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตร
(Community Diagnosis for Agricultural Development)
3(3-0)
การสํารวจ วิเคราะหและวินิจฉัยปญหาชุมชน เทคนิคและกระบวนการในการวางแผนใหสอดคลอง
กับสภาพ
การพัฒนาการเกษตรของชุมชน
พื้นฐาน: 001311 หรือ 001401
301582 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment)
3(3-0)
วิธีการวิเคราะหระบบตางๆ ของสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนา และวิธีการปองกันและ
ควบคุม มีการศึกษานอกสถานที่

304544

308531

พื้นฐาน: 301521
การริเริ่มและกําหนดโครงการปาไม (Initiation and Formulation of Forestry
3(3-0)
Project)
หลักการจัดทําโครงการปาไม การแจกแจงปญหาและการริเริ่มความคิดโครงการ การจัดทําและ
เตรียมโครงการ
การดําเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ
การจัดพื้นที่อนุรักษ (Management of Protected Areas)
3(3-0)
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่อนุรักษที่เปนแหลงธรรมชาติ ภาพรวมประวัติ
ความเปนมาของ
พื้นที่อนุรักษในโลกและภูมิภาค คุณคาและความสําคัญของพื้นที่อนุรักษภายใตกรอบของการพัฒนา
แบบยั่งยืน สถานภาพ ปญหาและประเด็นโตแยงในการจัดการพื้นที่ตน น้ํา พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว

308532

ปา เขตหามลาสัตวปา
และการจัดการระบบพื้นที่อุทยานแหงชาติ แนวทางและกลยุทธในการจัดการพื้นที่อนุรักษ กรณี
ศึกษาที่เลือก
การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรปาไม (Conflict Management in Forest
3(3-0)
Resources)
วิกฤติการณของทรัพยากรปาไมในประเทศไทย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงและการแกปญหา
ประเภท ลักษณะและสาเหตุของความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรปาไม วิธีการวิเคราะหปญหาความขัดแยง

หลักการ แนวความคิด กระบวนการและกรณีศึกษาของวิธีการแกไขปญหาความขัดเแยงในเรื่องการ
ใหสาธารณชน
มีสวนรวม การใชอํานาจรัฐหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย การเจรจาตอรอง การประนีประนอมโดยใชบุคคลที่สาม
การมีสวนรวมในการแกปญหา การวางแผนแกไขปญหาความขัดแยงและนําเสนอกรณีศึกษา

313511

313512

313521

313522

313531

ภาพรวมวนศาสตรชุมชน (Overview of Social Forestry)
3(3-0)
แนวคิด ปรัชญา การวิวัฒนาการ เกี่ยวกับวนศาสตรชุมชน กระบวนการมีสวนรวม และการพัฒนา
เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน การบูรณาการของความรูดานวิทยาศาสตรและสังคม
ศาสตร กระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ การจัดทําแผนและการจัดการการใชที่ดินในระบบวนเกษตร การจัดการปาไม
ในชุมชนและ
ปาไมในเมือง การสงเสริม การเผยแพร และการถายทอดความรู กรณีศึกษาวนศาสตรชุมชนในระดับ
ชาติ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเขตรอน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
วนศาสตรชุมชนภาคสนาม (Field Work in Social Forestry)
1
การฝกงานภาคสนามดานวนศาสตรชุมชน โดยเนนการทํางานรวมกันแบบสหวิทยาการ และมีการ
จัดประชุม
สัมมนาในชุมชน
นโยบายและกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(Policy and Strategy in Sustainable Natural Resource Management)
3(3-0)
นโยบายและกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ องคประกอบและ กระบวนการกําหนด
นโยบาย การวิเคราะหนโยบาย และผลกระทบของนโยบายตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
บริหารจัดการปาไมที่ดี การกระจายและ
มอบอํานาจในการจัดการทรัพยากรไปสูทองถิ่น
การจัดการทรัพยากรปาไมชุมชน (Social Forest Resource Management)
3(3-0)
แนวคิดการจัดการปาไมโดยเนนชุมชนเปนฐาน ชุมชนและองคกรในชุมชน สิทธิชุมชน การมีสวน
รวมของคน
ในชุมชน หลักและกระบวนการการจัดการทรัพยากรปาไม โดยเนนชุมชนเปนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางวนศาสตรชุมชน (Information Technology in Social
3(3-0)
Forestry)

313591

313596
313597
313598
313599
454537

462512

462532

462541

ขอบเขตการใชสารสนเทศทางวนศาสตรชุมชน การประยุกตใชซอฟตแวรดานการพิมพ การนําเสนอ
ขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวนศาสตรชุมชน (Research Methods in Social
3(3-0)
Forestry)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวนศาสตรชุมชน การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย วิธี
รวบรวมขอมูล
เพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผล และการ
วิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชา
การ
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน (Selected Topics in Social Forestry)
1-3
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน หัวขอเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวนศาสตรชุมชนในระดับปริญญาโท
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1–3
การศึกษาคนควาทางวนศาสตรชุมชนระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
วิทยานิพนธ (Thesis)
1-12
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0)
แนวคิดและขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดหา พัฒนา และรักษาทรัพยากรมนุษย
ความสัมพันธระหวางคนและองคการ
ระบบนิเวศกับสังคมมนุษย (Ecosystem and Human Society)
3(3-0)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศกับการดํารงชีวิตมนุษยในสังคม นิเวศวิทยามนุษยในชนบท
และในเมือง
หลักการพื้นฐาน การจัดระบบนิเวศในเขตเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ กลยุทธหลัก
ในการวางแผนพัฒนาประเทศเชิงนิเวศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและแนวโนมอนาคต
นโยบายและการวางแผนสังคม (Social Policy and Planning)
3(3-0)
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและแผนทางสังคม หลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายทาง
สังคม
ความสัมพันธระหวางนโยบายกับแผน ความสัมพันธระหวางปรัชญา อุดมการณ จุดมุงหมาย และ
แผนงาน
รูปแบบขององคการทางสังคมและพฤติกรรมภายในองคการที่มีผลตอนโยบายและแผน
จริยธรรมสําหรับผูนําทางสังคม (Ethic for Social Engineers)
3(2-2)
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ดรรชนีเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ทางจริยธรรม

462542

ของผูนําทางสังคม สภาพปญหาทางจริยธรรมของผูนําทางสังคม แนวทางในการพัฒนาจริยธรรม
สําหรับผูนํา
ทางสังคม มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่
ภาวะผูนําและการทํางานเปนกลุม (Leadership and Organized Teamwork)
3(2-3)
แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนกลุม การพัฒนาภาวะผูนําและมนุษยสัมพันธการฝกปฏิบัติการสราง
ผูนําโดย
กระบวนการกลุมสัมพันธ มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่

