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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1.1 ประวัติการกอตั้งและพัฒนาการภาควิชาการจัดการปาไม
1) ประวัติการกอตั้งและการพัฒนาการภาควิชาการจัดการปาไม
การศึกษาวิชาการปาไมในประเทศไทย เริ่มมีปรากฏในป พ.ศ. 2432 เมื่อราชฑูตสยาม ณ กรุงเบอรลิน นํา
กิจการปาไมของเยอรมันนีขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงทราบ พระองคทานได
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวิชาการปาไม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาเมื่อป พ.ศ. 2440 ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณ ทรงโปรดใหนักเรียนหลวงไปเรียนวิชาการปาไม ณ The Royal Indian Engineer College เมือง
Cooper’s Hill นอกจากนี้ เมื่อป พ.ศ. 2443 ทรงพระราชทานทุนเลาเรียนหลวงสงนักเรียนไทยใหไปศึกษาวิชาการ
ปาไม ณ Imperial Forest College เมือง Dehra Dune ประเทศอินเดีย จนกระทั่งป พ.ศ. 2455 สหภาพพมาไดตั้ง
โรงเรียนปาไม Burma Forest School ที่เมืองปยินมะนา จึงมีนักเรียนไทยที่ไปศึกษา ณ พมา ตอมาปลายป พ.ศ. 2458
มีความพยายามจัดใหมีการสอนวิชาการปาไมเบื้องตน หลักสูตร 2 ป ขึ้นเปนครั้งแรกในแผนกยันตรศึกษา โรงเรียน
ขาราชการพลเรือน ณ วังใหมสระปทุม แตตองลมเลิกไปเมือ่ ดําเนินการไปไดเพียง 3 ป
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย
เมื่อป พ.ศ. 2475 มีการตระหนักถึงความสําคัญของวิชาการปาไม ในสมัยที่พระยาพนานุจร (เปลง สาครบุตร) ดํารง
ตําแหนงอธิบดีกรมปาไม จึงไดดําริจะเปดสอนวิชาการปาไมใหม จนกระทั่งในป พ.ศ. 2478 รัฐบาลมีนโยบายให
ดําเนินการปรับปรุงสวนราชการเสียใหม กรมปาไม ซึ่งขณะนั้นอยูในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ จึงดําเนินการ
ยุบการจัดแบงสวนราชการ จาก ตอน และภาค มาเปน กอง และแผนก และในบรรดากองที่จัดตั้งขึ้นใหมนั้น มี
“กองโรงเรียนปาไม” รวมอยูด วย (ที่มา : ประสาน ประดิษฐพงษ, 2524)
ลําดับเหตุการณหลังการเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475
2478
2479
2481
2483
2484

กรมปาไม กระทรวงเกษตราธิการ ตั้งกองโรงเรียนปาไม โดยมีโรงเรียนปาไม จังหวัดแพร
ดําเนินการสอนดวยหลักสูตร 2 ป (ประกาศนียบัตรวิชาการปาไม)
พิธีเปดโรงเรียนปาไม วิชาการจัดการปาไม มีบรรจุ ระบุไวในหมวดวิชาหลักสูตรวนศาสตร
สําหรับนักการปาไม
กอตั้ง “วิทยาลัยเกษตรศาสตร” ขึ้นที่บางเขน กรุงเทพฯ ผนวกเอาโรงเรียนปาไมแพรใหมาอยูใน
กลุมและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนวนศาสตร” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
ปรับปรุงหลักสูตร 3 ป (อนุปริญญา)
ยายสังกัดจากกระทรวงเกษตรธิการ โดยใหโรงเรียนวนศาสตร มาสังกัดวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีคณะวนศาสตรเปนคณะหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากคณะเกษตร คณะสหกรณ และคณะประมง ตอมาไดยุบหลักสูตร 5 ป ในป พ.ศ.
2489
เมื่อโอนโรงเรียนวนศาสตรแพร จากกรมปาไมมาสังกัดคณะวนศาสตร แลวจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาลัยวนศาสตร โดยมีแผนกวิชาการจัดการปาไม เปนหนึ่งในสองแผนกนอกเหนือจากแผนก
วิชาการใชประโยชนโดยเปดสอนสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
ยายศูนยการเรียนการสอนจากวิทยาลัยวนศาสตร แพร มาตั้งที่ศูนยบางเขน กรุงเทพฯ ภายใตการ
บริหารของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ไดพัฒนาหลักสูตร 5 ป ขึ้นมาใหม ดวยความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยแหงรัฐออรีกอน (Oregon State University) แหงสหรัฐอเมริกา ในสมัยนั้นมีเพียง 2
สาขาวิชาเอกคือ สาขาการจัดการปาไม ภายใตแผนกวิชาการจัดการปาไม และสาขาวนผลิตภัณฑ
(Wood Technology)
ปรับปรุงเปนหลักสูตร 4 ป (ปริญญาตรี) และเพิ่มสาขาวิชาเอกวนวัฒนวิทยา อนุรกั ษวิทยา
ชีววิทยาปาไม ขึ้นมาอีก 3 สาขา
ปรับปรุงหลักสูตร 4 ป ใหม ซึ่งมี 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรปาไม
ซึ่งจัดการเรียนการสอนควบคุมดูแลโดยภาควิชาการจัดการปาไม
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ภาควิชาอนุรักษวิทยา และชีววิทยาปาไม อีก 1 สาขาวิชาเอก คือ วนผลิตภัณฑ
ภาควิชาการจัดการปาไม เปดสอนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรปา
ไม เศรษฐศาสตรปาไม และ Remote Sensing
เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) สาขาวนศาสตรชุมชน
รวมบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรปาไม (ภาคพิเศษ) ซึ่งเปน
โครงการสหวิทยาการ
เปดรับนิสิตระดับปริญญาเอกรุนแรก และรวมบริหารในโครงการหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วนศาสตร) สาขาวิชาวนศาสตรชุมชนคูขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคม
และมานุษยวิทยา)
รวมบริหารในโครงการหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวนศาสตรชุมชน
บทสรุปการกอตั้งภาควิชาการจัดการปาไม

การจัดการปาไมเปนศาสตร วิธีปฏิบัติซึ่งตั้งบนพื้นฐานวิชาการปาไม ซึ่งรวมองคความรูดาน
พฤกษศาสตร นิเวศวิทยา การปองกันดูแลรักษา กฎหมาย คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร การกําหนดนโยบาย ระเบียบ
วิธีปฏิบัติทางปาไม การสํารวจปาไมเพื่อนําไปสูการบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมที่มีดุลยภาพ เพือ่ คงไวซึ่ง
ผลผลิตทั้งทางตรง และทางออมอยางยั่งยืน ซึ่งทํารายไดประชาชาติใหแกประเทศ การจัดการปาไมในอดีตมุง
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ผลสําเร็จเพือ่ ผลผลิตจากการทําไม ซึ่งทํารายไดในอันดับตน ๆ ซึ่งสูงกวารายไดจากผลิตภัณฑภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ ในยุคแรก ๆ ของการวิวัฒนาการดานวิชาการปาไม การจัดการปาไมตองอาศัยอางอิง ความรู
ความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ แตหลังจากการกอตั้งโรงเรียนปาไม โดยกรมปาไม ในจังหวัดแพร ความรูดานการ
จัดการปาไมไดถายทอดสูนักการปาไมไทยอยางตอเนื่อง โดยจัดอยูในรูปการศึกษาที่เปนระบบ วิชาการจัดการปา
ไมมีบรรจุไวในหลักสูตรของโรงเรียนปาไม จังหวัดแพร ภายใตแผนกการจัดการปาไม กองโรงเรียนปาไม กรมปา
ไม กระทรวงเกษตราธิการ แมวาโรงเรียนปาไมถูกเปลี่ยนมาเปนโรงเรียนวนศาสตร ภายหลังเมือ่ มีการกอตั้ง
วิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่บางเขน เมื่อป พ.ศ. 2481 (ภาพที่ 1) และเปลี่ยนเปนวิทยาลัยวนศาสตร ป พ.ศ. 2487
(ภายหลังจากมีการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2486) ซึ่งมีคณะวนศาสตรทําหนาที่บริหาร
หลักสูตรวิชาการปาไม จึงไดรวบรวมยายการสอนหลักสูตรปาไมมายังกรุงเทพฯ แผนการจัดการปาไมก็ยังคงมี
ความสําคัญและรวบรวมองคความรูดานการจัดการปาไมไวเสมอมา การปรับเปลี่ยนจากแผนกการจัดการปาไมมา
เปนภาควิชาการจัดการปาไม เริ่มเดนชัด ในป พ.ศ. 2516 เมื่อมีการปรับปรุงเปนหลักสูตร 4 ป (ปริญญาตรี) พรอม
ๆ กับการเพิ่มสาขาวิชาเอกวนวัฒนวิทยา อนุรักษวิทยา ชีววิทยาปาไม และวนผลิตภัณฑ
2) พัฒนาการของภาควิชาการจัดการปาไม
ภาควิ ช าการจั ด การป า ไม เป น ภาควิ ช าที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต รด า นการป า ไม แ ห ง แรกของประเทศ มี
พัฒนาการจากโรงเรียนปาไม จังหวัดแพร และดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2486 ปจจุบันภาควิชาการจัดการปาไมไดพัฒนาใหมีหลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยพัฒนาเปน
กลุมสาขาวิชา มีดวยกันทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา ไดแก นโยบายและการบริหารงานปาไม ชีวมิติปาไม การสํารวจ
ระยะไกลและการสํารวจทรัพยากรปาไม เศรษฐศาสตรปาไม และวนศาสตรชุมชนและสงเสริมปาไม (ภาพที่ 2)
นอกจากนี้ยังรวมบริหารโครงการหลักสูตรสองปริญญาคูขนาน ระหวางหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วน
ศาสตร)สาขาวิชาวนศาสตรชุมชน คูขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สาขา
สังคมวทยาและมานุษยวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตรชุมชน)
เปาหมายในอนาคต ศาสตรดานการจัดการปาไมในยุคโลกาภิวัฒนไดปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วในชวง
ทศวรรษที่ผานมา ผลผลิตไมไมใชความตองการหลักอีกตอไป กระแสหลักของการจัดการปาไมเปลี่ยนแนวคิด
เปนเพื่อเอนกประสงค เพื่อความยั่งยืนในระบบชีวนิเวศน เพื่อความมั่นคงของชุมชน สังคมและโลก เพื่อการ
ยอมรับและความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความศิวิไลย ความมีอารยธรรมขั้นสูงตอนานาประเทศ
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความทัดเทียมตามเจตนจํานงของรัฐธรรมนูญใหมของประเทศ ที่ตองการโนมนําใหเกิด
การเขามามีสวนรวมจากชุมชนเอกชน และภาครัฐ ในรูปแบบบูรณาการ
ภาควิชาการจัดการปาไม มีหัวหนาภาควิชา ทําหนาที่บริหารงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2487 จนถึงปจจุบัน
จํานวน 7 คน ไดแก
1. ศ.ดร.สอาด บุญเกิด
2. รศ.อาษา
พรหมบุบผา
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3.
4.
5.
6.
7.
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รศ.ดร.เลิศ จันทนภาพ
รศ.ดร.ประคอง อินทรจันทร
รศ.ดร.สมเพ็ชร มังกรดิน
รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
ผศ. ประสงค สงวนธรรม

3) ที่ตั้ง เครื่องหมายราชการและสัญลักษณ ของภาควิชาการจัดการปาไม
ภาควิชาการจัดการปาไมตั้งอยูที่ตึกการจัดการปาไม คณะวนศาสตร (ภาพที่ 3และ 4) ซึ่งมีที่อยู
เครื่องหมายราชการและสัญลักษณดังตอไปนี้
ที่ตั้ง
ชื่อหนวยงาน : ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ตั้ง-การติดตอ : เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-5790174, 02-9428372 โทรศัพทภายใน 1397, 1399, 1406
โทรสาร 02-9428108
E-mail : fformgt@ku.ac.th
Website : http://www.forest@ku.ac.th/management
เครื่องหมายราชการของภาควิชาการจัดการปาไม

สัญลักษณของภาควิชาการจัดการปาไม

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

5

ภาพที่ 1 ภาพถายทางอากาศเกษตรกลาง บางเขน เมื่อ 30 มีนาคม 2502

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

ภาพที่ 2 แผนผังสาขาวิชาเอกของภาควิชาการจัดการปาไม

6

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

ภาพที่ 3

7

แผนที่เสนทางสูภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

ภาพที่ 4

8

แผนผังภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1.2 เปาหมาย ปณิธาน และวัตถุประสงคของภาควิชาการจัดการปาไม
1) เปาหมาย
ภาควิชาการจัดการปาไม ไดมีการกําหนดอุดมการณและมีเปาหมายโดยสอดคลองกับแนวคิดที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ดังนี้
ภาควิชาการจัดการปาไม เปนแหลงความรูศิลปะวิทยาการหลายสาขา อันเปนศาสตรพัฒนาบัณฑิต
เพื่อสังคม ชี้นําสังคมสรางสรรคความเจริญดานการปาไม และทรัพยากรสิ่งแวดลอม อันเปนสมบัติของชุมชน และ
ประเทศชาติโดยรวม
ภาควิชาการจัดการปาไมยึดถือภาระหนาที่ทั่วไปตอนิสิต 4 ประการ คือ
1. การสรางสรรค สะสม และถายทอดความรูศาสตรของการจัดการปาไมที่เปนของสังคมไทยโดย
สวนรวม และผสานหลักแนวคิดที่เปนที่ยอมรับในสากล
2. การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสังคมใหแกนิสิต ทั้งดานความคิด ดานจิตใจ
3. การฝกฝนความเปนผูนําที่รับผิดชอบทั้งในดานสังคมและจริยธรรม
4. การเปนผูมีวิสัยทัศน
มาตรฐานของภาควิ ช าการจั ด การป า ไม อ ยู ที่ ค วามสามารถของบั ณ ฑิ ต ในการใช ชี วิ ต ในการทํ า
ประโยชนใหสังคมและอยูที่ผลงานในการพัฒนาคนควาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรปาไม และกอประโยชนแก
ประชาชนเปนสวนรวม
2) ปณิธาน
ภาควิชาการจัดการปาไมมีปณิธานมุงมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เพียบพรอมดวยความรูความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากรปาไมแบบเอนกประสงคอยางยั่งยืนและมีศักยภาพในการอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและ
ทางออมแกสังคมอยางสูงสุด กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรมใหเปนที่ยอมรับแกสังคม รวมทั้งมีความมุงมั่นใน
การสะสมเสาะแสวงหาและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และเปนผูชี้นําวิชาการดานการปาไมแก
สังคม
3) วิสัยทัศน
ภาควิชาการจัดการปาไม เปนองคกรที่มุงหมายเปนผูนําศาสตรดานการจัดการทรัพยากรปาไมอยาง
ยั่งยืน มุงสรางความเชี่ยวชาญที่เปนเลิศแหงการผสมผสานวิชาการ การบริหารจัดการดานปาไมเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อผลถาวรทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
4) วัตถุประสงค
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ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร ไดกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารจัดการภาควิชาไว
ดังนี้
1. เพื่อใหการศึกษาวิชาการดานการจัดการปาไม และวนศาสตรชุมชน รวมทั้งปลูกฝงจริยธรรมอัน
ดี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการรับใชประเทศชาติอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการจัดการทรัพยากรและชุมชนปาไม
3. เพื่อใหบริการทางวิชาการดานปาไม แกสังคมและประเทศชาติ
4. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีและเอกลักษณของชาติ
1.3 นโยบายและยุทธศาสตร
ภาควิชาการจัดการปาไมดําเนินนโยบายสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาแหงชาติปจจุบัน
พรอมทั้งกําหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจหลักของคณะวนศาสตร สอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดดังตอไปนี้
1. สรางและพัฒนาองคความรู ศาสตรของการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ถายทอดองคความรู
สูสังคม สรางภูมิปญญาบนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อสวนรวมเทาเทียมอารยประเทศ
2. จัดการบริหารทรัพยากร บุคลากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ซื่อตรงมีความสมดุล และ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3. รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม สรางกลไกที่ทันสมัยและถายทอดองคความรูสู
สังคม ผานระบบงานวิจัย บริการสังคม การประชุมและสัมมนา
1.4 ภารกิจหลักและภารกิจรอง
1) ภารกิจหลัก
ภาควิชาการจัดการปาไมมีภาระกิจหลักตามกรอบภาระงานของมหาวิทยาลัย 4 ภารกิจ ไดแก การ
เรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) ภารกิจรอง
ไดแก การใหบริการในดานตาง ๆ เชน การยืมอุปกรณ การใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษา รวมทั้งการ
สรางสรรงานที่เกี่ยวกับการจัดการปาไม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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1.5 โครงสรางองคกรและการแบงสวนราชการ
1) โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารราชการ
โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหาร
ภาควิชาการจัดการปาไม อยูภายใตการกํากับดูแล โดยคณะวนศาสตร ซึ่งบริหารในรูปคณะกรรมการ
ประจําคณะวนศาสตร ที่ประกอบดวย คณบดี หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเลขานุการ
คณะวนศาสตร ซึ่งจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธ กลางเดือน ในการนําเสนอแนวทางบริหารบุคคล การเงิน และ
ภารกิจหลัก
ภาควิชาการจัดการปาไม มีหลักการบริหารดวยคณะกรรมการประจําภาควิชาการจัดการปาไม โดย
หัวหนาภาควิชา ผานที่ประชุมภาควิชา เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาควิชา ทั้งอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และการเงิน ในการนี้ไดจัดแบงสายงาน
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ
(1 ) งานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหนาที่ คือ
ก. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ในปจจุบันใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี
โท และเอก ตลอดจนวางแผนการนํานิสิตฝกงานภาคสนาม ระหวางปลายภาคการศึกษา
ข. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความตองการของ
ประเทศ
ค. การปรับเปลี่ยนการศึกษาใหเปน “สหกิจศึกษา” เพื่อชักนําธุรกิจภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ
และองค ก รภายนอก เข า มามี ส ว นพั ฒ นาการศึ ก ษา ทั้ ง ยั ง เป ด โอกาสตลาดงานแก ผู สํ า เร็ จ
การศึกษา
ง. การวิจัย สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อสวนรวมหรือเพื่อการพัฒนาตนเอง (Action
Research)
จ. การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดระบบการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
(2) งานบริหารและธุรการภาควิชา มีขอบเขตการดําเนินการดังนี้
ก. การบริหารบุคลากร ดวยการจัดวางบุคคลที่เหมาะสม และจัดใหมีการบริหารดวยคณะกรรมการ
ข. การจัดระบบงานสารบรรณ การติดตอประชาสัมพันธ งานการเงินการบัญชี งานพัสดุและงาน
อาคารสถานที่ ใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
ค. การจัดทําแผนพัฒนาภาควิชาการจัดการปาไม ในระยะยาว ทั้งกําหนดแผนงานประจําป ให
ครอบคลุมทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย โดยใชทรัพยากรที่มีอยู และใชฐานของสถานี
ฝกงาน ตลอดจนการทําแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายอาจารย ขาราชการ และสายสนับสนุนอื่น ๆ
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(3) งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ กําหนดขอบเขตภาระหนาที่ ดังนี้
ก. การใหคําปรึกษาและฝกอบรม ทั้งนิสิตในที่ปรึกษาและองคกรภายนอก
ข. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาเรื่องเฉพาะทางแกนิสิต และบุคคลทั่วไป
ค. การใหความรวมมือดวยการเขารวมเปนคณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการโครงการวิจัย
คณะกรรมการหลักสูตรภาคพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา ตลอดจนการบรรยายและฝกอบรมใหกับ
สถาบันอื่น
ง. การสนับสนุนและสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติ และจริยธรรม
โครงสรางการบริหารราชการภาควิชาการจัดการปาไม
การบริหารราชการภายในภาควิชาการจัดการปาไม อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหัวหนาภาควิชา
แตงตั้งคณะกรรมการประจําภาควิชา ขึ้นมาเพื่อหารือและตรวจสอบ ทุกครั้งที่มีการประชุมภาควิชา ซึ่งจะจัดตาราง
การประชุมไวทุกเดือน นอกจากนี้ หัวหนาภาควิชายังขออนุมัติคณบดี เพื่อแตงตั้งรองหัวหนาภาควิชาฯ ขึ้นมาอีก 3
ทาน เพื่อใหสอดคลองรองรับ กํากับบริหารจัดการ งานสําคัญ ๆ ของภาควิชา นอกจากนั้น หัวหนาภาควิชาฯ ยังได
แตงตั้งเลขานุการประจําภาควิชา เพื่อดูแลดานการประชุม การประสานงาน การเงินการบัญชี การควบคุมพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจาง และงานธุรการภาควิชา ซึ่งมีรายละเอียดโครงสรางการบิหารและการแบงสวนราชการ ดังแสดงใน
ภาพที่ 5
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โครงสรางการบริหารของภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร

คณบดี

หัวหนาภาควิชา

ที่ประชุมภาควิชา

คณะกรรมการประจําภาควิชา

รองหัวหนาภาควิชา

รองหัวหนาภาควิชา

รองหัวหนาภาควิชา

หัวหนางานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนา
งานบริหารและธุรการ

หัวหนา
งานบริการวิชาการและกิจการ

โครงสรางการแบงสวนราชการภาควิชาการจัดการปาไม

การแบงสวนการบริหารราชการภาควิชาการจัดการปาไม

คณะวนศาสตร
ภาควิชาการจัดการปาไม

ที่ประชุมภาควิชา

งานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภาพที่ 5

คณะกรรมการประจําภาควิชา

งานบริหารและธุรการ

งานบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ

โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการ ภาควิชาการจัดการปาไม
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2) ผูบริหารและคณะกรรมการของภาควิชาการจัดการปาไม
คณะผูบริหาร
หัวหนาภาควิชา
รองหัวหนาภาควิชาคนที่ 1
รองหัวหนาภาควิชาคนที่ 2
รองหัวหนาภาควิชาคนที่ 3
เลขานุการภาควิชา

ผศ.ประสงค สงวนธรรม
ผศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ
รศ.ดร. สันติ สุขสอาด
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
นายพสุธา สุนทรหาว

คณะกรรมการชุดตาง ๆ
ภาควิชาการจัดการปาไมมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งเพื่อบริหาร จัดการงานตาง ของ
ภาควิชา อาทิเชน
(1) คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาการจัดการปาไม
เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาการจัดการปาไมเปนไปดวยความเรียบรอย และ
ตอเนื่อง จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาการจัดการปาไม ดังรายนามตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประสงค
นายปสสี
นายวิพักตร
นายกาญจนเขจร
นายสันติ
นายพสุธา
นายขวัญชัย

สงวนธรรม
ประสมสินธ
จินตนา
ชูชีพ
สุขสอาด
สุนทรหาว
ดวงสถาพร

ประธาน
รองประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ
รองเลขานุการ

(2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาการจัดการปาไม
ภาควิชาการจัดการปาไม มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา
เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบควบคุมภายในภาควิชา ใหมีพัฒนาการคุณภาพของบัณฑิต และ
ผลงานดานอื่นๆ โดยใหมีการตรวจสอบคุณภาพอยางตอเนื่องตามดัชนี และตัวชี้วัดที่กําหนด และดําเนินการ
ประเมินคุณภาพ วิเคราะหเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการดังตอไปนี้
1. นายกาญจนเขจร ชูชีพ
2. นายประสงค
สงวนธรรม
3. นายวิพักตร
จินตนา

ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะทํางาน
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4. นายปสสี
5. นายสันติ
6. นางรัชนี
7. นายขวัญชัย
8. นายธวัช
9. นายพสุธา
10. นางพรทิพย
11. นางอุบล

ประสมสินธ คณะทํางาน
สุขสอาด
คณะทํางาน
โพธิแทน
คณะทํางาน
ดวงสถาพร
คณะทํางาน
ศรีโรจน
คณะทํางาน
สุนทรหาว
เลขานุการ
พันธกลวย
ผูชวยเลขานุการ
หอมชื่น
ผูชวยเลขานุการ

(3) คณะอนุกรรมการรับนิสิตประจําภาคตน ปการศึกษา 2546 และภาคปลายปการศึกษา 2546
เพื่อใหการรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการปาไม ประจําภาคตน ปการศึกษา 2546
เปนไปดวยความเรียบรอย ภาควิชาการจัดการปาไม จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับนิสิต ซึ่งประกอบดวย
1. นายปสสี
2. นายสันติ
3. นายขวัญชัย

ประสมสินธ
สุขสอาด
ดวงสถาพร

เปนประธานอนุกรรมการ
เปนอนุกรรมการ
เปนอนุกรรมการ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546
ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบพัสดุที่จัดซื้อดวยเงินงบประมาณแผนดิน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

นายกาญจนเขจร
นายขวัญชัย
นายพสุธา
นางรัชนี
นายสันติ

ชูชีพ
ดวงสถาพร
สุนทรหาว
โพธิแทน
สุขสอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(5) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการปาไม
ดวยภาควิชาการจัดการปาไม มีภาระงาน การสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการจัดการปาไม
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ภาควิชาการจัดการปาไม จึง
แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นายปสสี
นายสันติ
นายขวัญชัย
นายพสุธา

ประสมสินธ
สุขสอาด
ดวงสถาพร
สุนทรหาว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 อัตรากําลัง และภาระงานบุคลากร
ภาควิชาการจัดการปาไม มีอัตรากําลังตําแหงอาจารย จํานวน 11 คน แยกเปน ขาราชการ 8 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน และมีบุคลาการสายสนับสนุน จํานวน 5 คน เปนขาราชการ 2 คน ลูกจางประจํา 2 คน
และลูกจางชั่วคราว 1 คน ซึ่งบุคลาการแตละตําแหนงจะมีภาระงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแตกตางกันไป
ตามตําแหนง รายชื่อบุคลากร ตําแหนง และภาระงานมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) อาจารย
ภาควิชาการจัดการปาไมมีอาจารยที่ทําหนาที่การสอนและการวิจัยจํานวนทั้งหมด 11 คน จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน ปริญญาโท จํานวน 5 คนจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการไดแก รอง
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย จํานวน 3, 4 และ 4 คน ตามลําดับดัง นอกจากนั้นถาจําแนกตาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ พบวา มีอาจารยดานเศรษฐศาสตรปาไม จํานวน 3 คน ดานการสํารวจระยะไกล จํานวน 3 คน ดาน
ชีวมิติ จํานวน 1 คน ดานนโยบายและการบริหารงานปาไม จํานวน 1 คน และดานวนศาสตรชุมชน จํานวน 3 คน
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ภาระงานดานการสอน และอื่น ๆ
อาจารยในภาควิชาการจัดการปาไม มีภาระงานสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นใน
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ตองการอาจารยที่เชี่ยวชาญหลากหลาย ภาควิชาไดจัดใหมีการสอนแบบทีม รายละเอียดดังตรา
รางที่ 2 นอกจากภาระงานดานการสอนและการวิจัยแลว อาจารยในภาควิชายังไดรับการมอบหมายภาระงานดาน
อื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 1

ขอมูลบุคลากร สาย ก. (อาจารย)
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปเกษียณอายุราชการ

โทรศัพท/e-mail

1. นายวุฒิพล หัวเมืองแกว

ปริญญาเอก

รองศาสตราจารย

เศรษฐศาสตรปาไม

ตุลาคม 2550

02-5790174/14 fforwph@ku.ac.th

2. นายอภิชาต ภัทรธรรม

ปริญญาเอก

รองศาสตราจารย

เศรษฐศาสตรปาไม

ตุลาคม 2555

02-5790174/19 fforacp@ku.ac.th

3. นายสันติ สุขสอาด

ปริญญาเอก

รองศาสตราจารย

เศรษฐศาสตรปาไม

ตุลาคม 2569

02-5790174/17 fforsss@ku.ac.th

4. นายประสงค สงวนธรรม

ปริญญาโท

ผูชวยศาสตราจารย

การสํารวจระยะไกล

ตุลาคม 2558

02-5790174/24 fforprs@;;ku.ac.th

5. นายปสสี ประสมสินธ

ปริญญาเอก

ผูชวยศาสตราจารย

ชีวมิติปาไม

ตุลาคม 2565

02-5790174/23 fforpsp@ku.ac.th

6. นายวิพักตร จินตนา

ปริญญาเอก

ผูชวยศาสตราจารย

วนศาสตรชุมชน

ตุลาคม 2561

02-5790174/12 fforvij@ku.ac.th

7. นายกาญจนเขจร ชูชีพ

ปริญญาเอก

ผูชวยศาสตราจารย

การสํารวจระยะไกล

ตุลาคม 2564

02-5790174/15 fforkjc@ku.ac.th

8. นางรัชนี โพธิแทน

ปริญญาโท

อาจารย

วนศาสตรชุมชน

ตุลาคม 2569

02-5790174/22 fforrcm@ku.ac.th

9. นายขวัญชัย ดวงสถาพร

ปริญญาโท

อาจารย

นโยบายและการบริหารงานปาไม

ตุลาคม 2575

02-5790174/20 fforkcd@ku.ac.th

10. นายพสุธา สุนทรหาว

ปริญญาโท

อาจารย

วนศาสตรชุมชน

ตุลาคม 2575

02-5790174/16 fforpts@ku.ac.th

11. นายวีระภาส คุณรัตนสิริ

ปริญญาโท

อาจารย

การสํารวจระยะไกล

ตุลาคม 2578

02-5790174/20 fforwpk@ku.ac.th
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ภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารยประจําภาควิชาการจัดการปาไม
กลุมวิชา

อาจารยผูรับผิดชอบ

1. นโยบายและการบริหารงานปาไม 1) อ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
(Forest Policy and
Administration)
1) รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว
2. เศรษฐศาสตรปาไม
2) รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
(Forest Economics)
3) รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
1) ผศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ
3. ชีวมิติปาไม
(Forest Biometry)
4. การสํารวจระยะไกล
(Remote Sensing and GIS)
5. วนศาสตรชุมชน
(Social Forestry)

6. รายวิชารวมสอน

1) ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูชีพ
2) ผศ.ประสงค สงวนธรรม
3) อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ
1) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
2) อ.รัชนี โพธิแทน
3) อ.พสุธา สุนทรหาว
อาจารยในภาควิชา

รายวิชา
304111
304413
304512
304441
304541

304112
304414
304513
304442
304542

304411 304412
304461 304511
304514
304445 304446
304543

304221
304353
304623
304331
304531

304321
304421
304624
304431
304532

304351 304352
304521 304622
304432 304433
304533

307311 307312 307313 307421
307422 307424 307431 307441
307491 307423 307451
304491
304498
304599
307496
311512

304591
304596
304696
307497
311522

304496
304597
304698
307498

หมายเหตุ : 1) ชื่อของแตละวิชาดูไดจากหัวขอ (วิชาที่เปดสอน)
2) รายวิชาที่พิมพดวยอักษรเขมและขีดเสนใต = วิชาแกนของหลักสูตรในคณะฯ
3) รายวิชาที่พิมพดวยอักษรเขม
= วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
4) รายวิชาที่พิมพดวยอักษรปกติและขีดเสนใต = วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
5) รายวิชาที่พิมพดวยตัวอักษรปกติ
= วิชาเลือก

304497
304598
304699
311511
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ภาระงานดานอื่น ๆ ของอาจารยประจําภาควิชาการจัดการปาไม
อาจารย

ภาระงานที่ไดรบั มอบหมาย

หั ว หน า ภาควิ ช าการจั ด การป า ไม คณะกรรมการประจํ า คณะ ประธาน
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประธานคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร
รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว ผูชวยรองอธิการบดี ฝายบริการวิชาการ
รศ.ดร. อภิชาต ภัทรธรรม คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ รองหั ว หน า ภาควิ ช าการจั ด การป า ไม กรรมการฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต ของ
มหาวิ ท ยาลั ย กรรมการการศึ ก ษาของคณะฯ คณะทํ า งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับภาควิชา กรรมการดําเนินงานปริญญาโทภาคพิเศษ หัวหนาชุด
ฝกงาน
รองหัวหนาภาควิชาการจัดการปาไม กรรมการและเลขานุการการประชุม
รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
วิชาการครั้งที่ 41, 42 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา
ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูชีพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการโครงการปริญญาโทภาค
พิเศษ จ.แพร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการคุณภาพการศึกษา
ของคณะ (QMC) กรรมการประจําคณะ กรรมการพัสดุ กรรมการปรับปรุง
หลักสูตรภาควิชา กรรมการการศึกษาคณะวนศาสตร หัวหนาชุดฝกงาน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชา กรรมการพัสดุ หัวหนาชุดฝกงาน
ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา กรรมการและเลขานุการ
อ.รัชนี โพธิแทน
คณะกรรมการบริ ห ารโครงการเป ด สอนหลั ก สู ต รสองปริ ญ ญาคู ข นาน
กรรมการ
รองหัวหนาภาควิชาการจัดการปาไม กรรมการนิสิตคณะวนศาสตร กรรมการ
อ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
พัฒนาคณะวนศาสตร คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา
เลขานุการภาควิชา และเลขานุการคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อ.พสุธา สุนทรหาว
ภาควิชา (DQMW) เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาการ
จัดการปาไม กรรมการและผูชวยเลขานุการ QMC กรรมการศูนยวิจัยปาไม
และฝก อบรม กรรมการนิสิ ตคณะวนศาสตร กรรมการศูนย คอมพิ ว เตอร
อํานวย คอวนิช กรรมการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ลาศึกษาตอตางประเทศ)
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ประสงค สงวนธรรม
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2) บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
เจาหนาที่สายสนับสนุนการศึกษาประจําภาควิชาการจัดการปาไมมีทั้งหมด 5 คน ซึ่งแตละคนมีหนาที่ดัง
แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาและภาระงาน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ภาระงาน

ผูชํานาญการ

เขี ย นแบบสิ่ ง ก อ สร า ง-อาคาร ของคณะ กรรมการพั ส ดุ
ภาควิ ช าฯ เจ า หน า ที่ ค รุ ภั ณ ฑ หน า ที่ อื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสม

นางพรทิพย พันธกลวย

เจาหนาที่ธุรการ

ธุ ร การภาควิ ช าทั่ ว ไป สารบรรณภาควิ ช าฯ การเงิ น
ภาควิชาฯ ทะเบียนนิสิต (ตรี-โท-เอก) หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

นางอุบล หอมชื่น

พนักงานพิมพดีด

พิมพเอกสารราชการ เอกสารประกอบการเรียน การสอน
จั ด เตรี ย ม-ทํ า สื่ อ การสอนด ว ยโปรแกรมอี เ ลคทรอนิ ก ส
จั ด ทํ า รวบรวมแฟ ม ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พิ ม พ
ครุภัณฑ พัสดุ ภาควิชาฯ
รวบรวมเอกสารงานวิจัย
สวัสดิการภาควิชาฯ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

นายเปลว ลิ้นทอง

นักการภารโรง

ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดโต ะ เก า อี้ ห อ งเรี ย น-ห อ งพั ก
อาจารย ชั้น 2 ปด-เปดหองตามเวลาราชการ ดูแลรักษา
อุปกรณ เดินหนังสือ ควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร –
จัดเรียงเอกสาร

นางสุกัญญา กังวานนาวิน

ลูกจางชั่วคราว

ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดห อ งธุ ร การ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
หองเรียน ชั้น 1 ปด-เปดหองตามเวลาราชการ ดูแลรักษา
อุปกรณ เดินหนังสือ

นายธวัช ศรีโรจน
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โดยสรุป ภาควิชาการจัดการปาไมมีบุคลากรทั้งสิ้น 16 คน แบงเปนขาราชการสาย ก ตําแหนงอาจารย
จํานวน 11 คน ขาราชการสาย ค. จํานวน 2 คน ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน
รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5

สรุปภาพรวมบุคลากรในภาควิชาการจัดการปาไม
บุคลากร

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย
ขาราชการ สาย ข.
ขาราชการ สาย ค.
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

เอก
6
-

จํานวน (คน)
โท
5
-

ตรี
1
-

6

5

1

คุณวุฒิ
ต่ํากวา ป.ตรี
รวม
11
1
2
2
2
1
1
4

16
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ภาพที่ 6 บุคลากรภาควิชาการจัดการปาไม
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1. 7 หลักสูตร และรายวิชาที่เปดสอน
1) หลักสูตร
1.

2.

3.

4.

ภาควิชาการจัดการมีหลักสูตรที่อยูในความดูแล จํานวน 4 หลักสูตร ดังตอไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร), วท.บ. (วนศาสตร)
Bachelor of Science (Forestry), B.S.(Forestry) สาขาการจัดการปาไม และสาขาวนศาสตรชุมชน
ระยะเวลาการศึกษา 4 ป
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร), วท.บ. (วนศาสตร) คูขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
Bachelor of Science (Forestry), B.S.(Forestry) and Bachelor of Arts
(Sociology and Anthropology), B.A. (Sociology and Anthropology)
ระยะเวลาการศึกษา 5 ป
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร), วท.ม.(วนศาสตร)
Master of Science (Forestry), M.S.(Forestry)
ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร), วท.ด.(วนศาสตร)
Doctor of Philosophy (Forestry), Ph.D.(Forestry)
ระยะเวลาการศึกษา 3 ป

2) รายวิชาที่เปดสอน
ภาควิชาการจัดการปาไมมีรายวิชาที่เปดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ จํานวน 63 รายวิชา
ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

304111

วนศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Forestry)
วนศาสตรภาคสนาม
(Field Forestry)
การคณิตปาไม I
(Forest Mensuration I)
การคณิตปาไม II
(Forest Mensuration II)
ภาพคณิตและการแปลภาพถายทางอากาศ
(Photogrammetry and Photo-Interpretation)

2 (2-0)

304112
304221
304321
304331

1
1
2 (1-3)
3 (2-3)
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304351
304352
304353
304411
304412
304413
304414
304421
304431
304432

304433
304441
304442
304445
304446
304461
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วิธีสุมตัวอยางทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resource Sampling Methods)
การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมภาคสนาม I
(Field Forest Resource Inventory I)
การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมภาคสนาม II
(Field Forest Resource Inventory II)
หลักการจัดการปาไม
(Principles of Forest Management)
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resource Policy)
แผนการจัดการปาไม
(Forest Working Plan)
กฎหมายและการบริหารงานปาไม
(Forest Law and Administration)
ชีวมิติปาไม
(Forest Biometry)
หลักการวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียม
(Principles of Remote Sensing)
การใชเครื่องมือทําแผนที่และแปลภาพ
(Instrumentation in Photogrammetry and PhotoInterpretation)
การทําแผนที่การใชที่ดิน
(Land Use Cartography)
เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไม
(Forest Resource Economics)
การประเมินคาปาไม
(Forest Valuation)
การตลาดปาไม
(Forest Marketing)
การจัดการธุรกิจปาไม
(Forest Business Management)
การประชาสัมพันธดานทรัพยากรธรรมชาติ
(Public Relations in Natural Resource
Management)

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

2 (1-3)
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
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304491
304496
304497
304498
304501
304511
304512
304513
304514
304521
304531
304532
304533
304541
304542
304543
304591
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วิธีวิจยั ทางการจัดการปาไม
(Research Methods in Forest Management)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม
(Selected Topics in Forest Management)
สัมมนา
(Seminar)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การจัดการปาไมแบบเอนกประสงค
(Multiple Use Management of Forest)
การจัดการปาไมขั้นสูง
(Advanced Forest Management)
นโยบายทรัพยากรปาไม 3(3-0)
(Forest Resource Policy)
แผนการจัดการปาไมขั้นสูง
(Advanced Forest Working Plan)
การปาไมโลก
(World Forestry)
ชีวมิติปาไมขั้นสูง
(Advanced Forest Biometry)
ระบบการถายภาพจากระยะไกลแบบพาสซีฟและแอคตีฟ
(Passive and Active Remote Sensing Systems)
การสํารวจทรัพยากรโดยใชภาพถายจากดาวเทียม
(Satellite Imagery for Resource Survey)
การวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียมดวยคอมพิวเตอร
(Automatic Analysis of Remote Sensing Data)
เศรษฐศาสตรทรัพยากรปาไมขั้นสูง
(Advanced Forest Resource Economics)
เศรษฐศาสตรธุรกิจปาไม
(Economic of Forest Business)
การปาไมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Forestry and Economic Development)
เทคนิคการวิจัยทางการจัดการปาไม
(Research Techniques in Forest Management)

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

3 (3-0)
2 (2-0)
3 (2-3)
3 (2-3)
3 (2-3)
3 (2-3)
3 (2-3)
3 (2-3)
3 (3-0)
1 (1-3)
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304596
304597
304598
304599
304622

304623

304624

304696
304697
304698
304699
307311
307312
307313
307421
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เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม
(Selected Topic in Forest Management)
สัมมนา
(Seminar)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิทยานิพนธ
(Thesis)
สถิติคณิตสําหรับโมเดลทรัพยากรปาไม
(Mathematical Statistics for Forest Resource
Population Model)
ระบบโปรแกรมคณิตศาสตรสําหรับการจัดการทรัพยากรปาไม
(Mathematical Programming System for Forest
Resource Management)
วิธีตัดสินดวยปริมาณในการจัดการทรัพยากรปาไม
(Quantitative Decision Methods for Forest Resource
Management)
เรื่องเฉพาะทางการจัดการปาไม
(Selected Topics in Forest Management)
สัมมนา
(Seminar)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิทยานิพนธ
(Thesis)
วนศาสตรชุมชนเบื้องตน
(Introduction to Social Forestry)
วนศาสตรชุมชนภาคสนาม I
(Field Social Forestry I)
วนศาสตรชมุ ชนภาคสนาม II
(Field Social Forestry II)
หลักวนเกษตร
(Principles of Agroforestry)

1-3
1,1
1-3
1-12
3 (2-3)

3 (2-3)

3 (2-3)

3 (3-0)
1,1
1-3
1-12
3 (3-0)
1
1
2 (2-0)
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307422
307423
307424
307431
307441
307451
307491
307496
307497
307498
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องคประกอบทางการเกษตรของวนศาสตรชมุ ชน
(Agricultural Components of Social Forestry)
วนเกษตรประยุกต
(Applied Agroforestry)
การจัดการวนเกษตร
(Management of Agroforestry)
การสงเสริมการปาไม
(Forestry Extension)
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรโครงการวนศาสตรชุมชน
(Economic Analysis of Social Forestry Projects)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑปาไมขนาดยอม
(Small-scale Forest Products Industries)
วิธีวิจยั ทางวนศาสตรชุมชน
(Research Methods in Social Forestry)
เรื่องเฉพาะทางวนศาสตรชุมชน
(Selected Topics in Social Forestry)
สัมมนา
(Seminar)
ปญหาพิเศษ (Special Problem)

3(3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (2-0)
1-3
1
1-3
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1.8 นิสิต
1) ระดับปริญญาตรี
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีประจําภาควิชาการจัดการปาไม ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง ป พ.ศ. 2547
แสดงดังตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6
ปการศึกษา

จํานวนนิสิตปริญญาตรีประจําภาควิชาการจัดการปาไม ป พ.ศ. 2535 – 2547
สาขาการจัดการปาไม
ชาย หญิง รวม

สาขาวนศาสตรชุมชน
ชาย หญิง รวม

โครงการคูขนาน
ชาย หญิง รวม

3
2
8
2
4
2
3
2
0
10
4
1
-

24
9
9
9
20
11
18
8
10
2
2
1
-

1
7
15
6
6
8

2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

2
0
2
1
1
2
1
1
11
2
5
7
-

5
2
10
3
5
4
4
3
11
12
9
8
-

9
2
2
4
14
13
5
8
4
5
6
1
-

33
11
11
13
34
24
23
16
14
7
8
2
-

1
6
19
19
13
19

2
13
34
25
19
27

ชาย

รวม
หญิง

รวม

27
11
17
11
24
13
21
11
27
27
12
8
8

11
2
4
5
15
15
6
10
10
26
30
27
19

38
13
21
16
39
28
27
21
37
53
32
35
27

ปจจุบันภาควิชาการจัดการปาไมมีนิสิตระดับปริญญาทั้งหมด 168 คน แยกเปน สาขาการจัดการปาไม
จํานวน 31 คน สาขาวนศาสตรชุมชน จํานวน 19 คน ซึ่งมีนิสิต จํานวน 2 คน ที่ยังไมจบการศึกษาตามหลักสูตร และ
โครงการคูขนานสองปริญญา จํานวน 118 คน ตาราง 8 แสดงถึงนิสิตในปจจุบันของภาควิชาการจัดการปาไมแยก
ตามเพศ
ตารางที่ 7

นิสิตปริญญาตรีปจจุบัน ภาควิชาการจัดการปาไม ป พ.ศ.2543-2547

หลักสูตร/สาขา

ป 1 (รหัส47)

ป 2 (รหัส 46)

ป 3 (รหัส 45)

ป 4 (รหัส 44)

ป 5 (รหัส 43)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

การจัดการปาไม
วนศาสตรชุมชน
คูขนาน 2 ปริญญา

*
*
8

*
*
19

*
*
27

1
1
6

7
1
13

8
2
19

4
2
6

5
6
19

9
8
25

12
2
15

2
5
19

14
7
34

0
2**
7

0
0
6

0
2
13

รวม

8

19

27

8

21

29

12

30

42

29

26

55

9

6

15

หมายเหตุ

* ยังไมพิจารณาเลือกแขนงวิชา
** นิสิตที่ไมจบการศึกษาตามหลักสูตร
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2) ระดับปริญญาโท
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทประจําภาควิชาการจัดการปาไมตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง ป พ.ศ. 2546
แสดงดังตารางที่ 8 ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2546 พบวา มีจํานวนนิสิตทั้งหมด 57 คน
โดยในจํานวนนี้เปนนิสิตชาย 31 คน และนิสิตหญิง 26 คน
ตารางที่ 8 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทประจําภาควิชาการจัดการปาไม ป พ.ศ. 2535-2546
ปการศึกษา
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

นิสิตใหม (คน)
ช
ญ
4
2
2
3
1
5
1
5
6
3
5
7
5
3
9
5
9
4
4
5
4
2
4

รวม
6
2
4
6
11
8
12
12
14
8
9
6

นิสิตเดิม (คน)
ช
ญ
รวม
20
6
26
9
3
12
7
2
9
6
3
9
12
10
2
20
15
5
25
19
6
24
15
9
26
14
12
40
23
17
48
21
27
19
12
7

นิสิตทั้งหมด (คน)
ช
ญ
รวม
24
8
32
11
3
14
10
3
13
11
14
25
7
23
16
8
28
20
13
37
24
12
36
24
23
17
40
27
21
48
31
26
57
25
11
14

3) ระดับปริญญาเอก
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกประจําภาควิชาการจัดการปาไม ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง ป พ.ศ. 2546
แสดงดังตารางที่ 10 ซึ่ง ในป พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนปที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งลาสุด พบวา มีนิสิตอยูทั้งหมด 9
คน จําแนกเปน ชาย และ หญิง จํานวน 6 และ 3 คน ตามลําดับ
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ตารางที่ 9
ปการศึกษา
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกประจําภาควิชาการจัดการปาไม ป พ.ศ. 2535-2546
ช
2
1
1
2
1
2
1
2
-

นิสิตใหม (คน)
ญ
2
2
1

รวม
2
1
1
2
1
4
3
2
1

นิสิตเดิม (คน)
ช
ญ
รวม
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
5
2
7
6
4
10
6
2
8

นิสิตทั้งหมด (คน)
ช
ญ
รวม
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
4
4
4
4
5
2
7
6
4
10
8
4
12
6
3
9

4) จํานวนนิสิตที่จบการศึกษา
4.1) ระดับปริญญาตรี
นิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีประจําภาควิชาการจัดการปาไม ที่จบการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง
ป พ.ศ. 2542 แสดงดังตารางที่ 10 ในปการศึกษา 2546 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจบทั้งสิ้น จํานวน 24 คน จากนิสิต
จํานวน 26 คน แยกเปนสาขาการจัดการปาไม จํานวน 11 คน สาขาวนศาสตรชุมชน จํานวน 11 คน และโครงการ
สองปริญญาคูขนาน จํานวน 2 คน รายชื่อนิสิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2546 แสดงรายละเอียดไวในตาราง
ผนวกที่ 1
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ตารางที่ 10 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีประจําภาควิชาการปาไม ที่จบการศึกษาระหวาง ป พ.ศ. 2535 – 2543
ปการศึกษา
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543

สาขาการจัดการปาไม
ชาย หญิง รวม
3
0
3
2
0
2
8
2
10
2
1
3
3
4
7
2
2
4
3
1
4
7
4
11
11
11

สาขาวนศาสตรชุมชน
ชาย หญิง รวม
17
3
20
9
2
11
9
2
11
9
4
13
19
9
28
11
13
24
8
5
13
11
9
20
7
4
11

ชาย
20
11
17
11
22
13
11
18
7

รวม
หญิง
3
2
4
5
13
15
6
13
15

รวม
23
13
21
16
35
28
17
31
22

หมายเหตุ 1.ไมนับรวมโครงการคุขนานสองปริญญาอีก 2 คน
2. สาขาวนศาสตรชุมชนตกคาง 2 คน

3.2) ระดับปริญญาโท
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทประจําภาควิชาการจัดการปาไม ที่จบการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง ป
พ.ศ. 2545 มีจํานวนทั้งหมด 65 คน จําแนกเปนชายและหญิง ไดเปนจํานวน 44 และ 21 คน ตามลําดับ รายละเอียด
ดังตาราง 11
ตารางที่ 11

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโทที่จบการศึกษาระหวาง ป พ.ศ. 2535-2545

ป พ.ศ.
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
รวม

ชาย
13
2
2
1
0
1
6
7
1
5
6
44

ภาคปกติ
หญิง
3
0
0
2
1
0
3
1
3
5
3
21

รวม
16
2
2
3
1
1
9
8
4
10
9
65

ชาย
13
2
2
1
0
1
6
7
1
5
6
44

รวมทั้งหมด
หญิง
3
0
0
2
1
0
3
1
3
5
3
21

รวม
16
2
2
3
1
1
9
8
4
10
9
65
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3.3) ระดับปริญญาเอก
นิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกประจําภาควิชาการจัดการปาไม มีจํานวนทั้งหมด 3 คน โดยจบ
การศึกษาในป พ.ศ. 2541 2542 และ ป พ.ศ. 2544 ปละ 1 คนตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอกที่จบการศึกษาระหวาง ป พ.ศ. 2541-2545

ป พ.ศ.
2541
2542
2543
2544
2545

ชาย
1
1
1
-

จํานวนนิสิต (คน)
หญิง
-

รวม
1
1
1
-

รวม

3

-

3
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1.9 งบประมาณ
ภาควิชาการจัดการปาไม ไดรับงบประมาณจาก 3 แหลง ไดแก
1.) งบประมาณแผนดินเปนเงินงบประมาณประจําป ระหวางเดือนตุลาคม ถึงกันยายน ของทุกป จํานวน
60,000 บาทตอป แตในป 2546 ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินจํานวน 56,000 บาท และในป 2547 ไดรับ
การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ จัดซื้อครุภัณฑอีก 200,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 260,000 บาท ซึ่งเงิน
งบประมาณดังกลาวจะใชจายเฉพาะวัสดุสํานักงาน และวัสดุการเกษตรและครุภัณฑตามแผนคําขอ โดยไดรอง
ขอใหซื้อวัสดุจากรานคา สหกรณ มก. นอกจากนี้ยังไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑเปนบางป
รายละเอียดดังตารางที่ 14
2.) เงินรายได ซึ่งไดรับการจัดสรรจากคาหนวยกิต ในป 2546 ประมาณ 676712 บาท ป 2547 ประมาณ
606911 บาท :ซึ่งเปนยอดสุทธิหลังจากหัก 20% ใชเพื่อการบริหารภายในคณะวนศาสตร โดยสํานักงานเลขานุการ
คณะ รายละเอียดดังตารางที่ 14
3) เงินรายไดจากกิจกรรมสนับสนุน ไดแก การใหบริการวิชาการ อุปกรณ หองเรียน สถานที่และการ
ฝกอบรม นอกจากนี้ยังไดรับการจัดสรรเงินจากงานวิจัยบางรายการ เชน คาสาธารณูปโภค เปนตนโดยในป 2546
มียอดเงินดังกลาว 24,000 บาท จากโครงการ SLUSE
การใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได มีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกันระหวางปการศึกษา และ
ปงบประมาณ โดยยึดถือปงบประมาณเปนหลัก โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับยอดเงินงบประมาณหมวดคาวัสดุจาก 50,000 บาท เปน 60,000 บาท ซึ่งในปงบประมาณ 2546 (ตค.45-กย.
46) มียอดสิทธิคาใชจายประมาณ 168,176 บาท ยอดคงเหลือในปดังกลาว ประมาณ 354,035 บาท สวนใน
ปงบประมาณ 2547 นี้มียอดรวมสะสม (ยกยอดมารวมกับเงินรายไดเทอมตน) รวมเปนเงิน 671,747 บาท มียอด
สุทธิรายจายถึงเดือนกันยายน 2547 เปนเงิน 256,522 บาท ปจจุบันภาควิชามียอดคงเหลือสิทธิเมื่อรวมกับเงินรายได
จากคาหนวยกิตเทอมตนอยูประมาณ 728,718 บาท แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน 60,000 บาท และเงินรายได
จํานวน 668,718 บาท ซึ่งเมื่อคิดยอดเงินคงเหลือจาดเงินรายไดเปนรายเดือน มีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 7
คาใชจายของภาควิชาการจัดการปาไม ระหวาง เดือนมิถุนายน 2546 ถึง เดือนพฤษภาคม 2547 พบวา
รายจายอันดับ 1 คือ การจัดซื้อคุรุภัณฑ จํานวน 131,460 บาท หรือคิดเปนรอยละ 37 ของคาใชจายทั้งหมด รองลงมา
ไดแกคาวัสดุสํานักงาน 83,061 บาท คาสอนของอาจารยพิเศษ 67,500 บาทและคาใชจายอื่นๆ อีก 20,913 บาท
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9
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ตารางที่ 13
ปงบประ
มาณ
ยอดยกมา
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

งบแผนดิน

56,000.00
260,000.00

งบประมาณคาใชจายประจําปภาควิชาการจัดการปาไม ป พ.ศ. 2535 – 2547
รายได (บาท)
เงินรายได
515,091.48
150,366.50
161.291.00
120,472.00
178,685,00
399,180.00
192,575.00
220,004.00
614,648.00
434,808.00
824,737.00
750,848.80
383,540.00
606,911.00

รวม
515,091.00
150,366.50
161,291.00
120,472.00
178,685.00
399,180.00
192,575.00
220,004.00
614,648.00
434,808.00
824,737.00
750,848.00
439,540.00
866,911.00

งบแผนดิน

200,000.00

รายจาย (บาท)
เงินรายได
0.00
155,156.00
171,126.80
132,377.35
160,354.00
453,204.19
511,631.86
229,419.98
446,196.99
570,232.47
814,876.26
628,507.00
168,516.00
348,563.00

รวม
0.00
155,156.00
171,126.80
132,377.35
160,354.00
453,204.19
511,631.86
229,419.98
446,196.99
570,232.47
814,876.26
628,507.00
168,516.00
548,563.00

งบแผนดิน

56,000.00
60,000.00

คงเหลือ (บาท)
เงินรายได
515,091.48
-4,789.50
-9,835.80
-11,905.35
18,331.00
-54,024.19
-319,056.86
-9,415.98
168,451.01
-135,424.47
9,860.74
122,341.80
271,024.00
258,348.00

หมายเหตุ ปงบประมาณตั้งแต 46 เปนตนไป ไดเปลี่ยนแปลงปการศึกษาใหสอดคลองกัน ดังนั้นเงินรายได หมายถึง เงินคาหนวยกิต
ภาคตนรวมกับภาคปลาย (1 มิ.ย. 46 ถึง พ.ค. 47)

รวม
515,091.48
510,301.98
500,466.18
488,560.83
506,891.83
452,867.64
133,810.78
124,394.80
292,845.81
157,421.34
167,282.08
289,623.88
560,647.88
318,348.00
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ยอดคงเหลือเงินรายได (พย.45-สค.47)

฿900,000
฿800,000
฿700,000
฿600,000
฿500,000
จํานวนเงิน
฿400,000
฿300,000
฿200,000
฿100,000
฿0
พย.ธค.45

ธค.มค.46

มค.กพ.46

มีค.เมย.46

เมย.พค.46

พค.มิย .46

มิ.ยกค.46

กค.สค.46

สค.กย.46

กย.ตค.46

ตค.พย.46

พย.ธค.46

ธค.มค.47

ภาพที่ 7 ยอดคงเหลือของรายรับภาควิชาการจัดการปาไม ระหวาง เดือนพฤศจิกายน 2545ถึงสิงหาคม 2547

มค.กพ.47

กพ.-มี
ค.47

เมย.พค.47

พค.มิย .47

มิย.กค.47

กค.สค.47
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รายจายแยกตามหมวด
(มิย.46-พค.47)
อืน่ ๆ
6%

สอนพิเศษ
19%

เดินทางไป ร.ก.
8%

ครุภณ
ั ฑ
38%

ซอม
5%
วัสดุ สนง.

ภาพที่ 8 คาใชจายแยกตามหมวดตาง ๆ ของภาควิชาการจัดการปาไม ระหวางเดือนมิถุนายน 2546 ถึง
พฤษภาคม 2547

สรุปรวมรายจายหมวดตางๆ (มิ.ย.46-พค.47)
140,000

131,460

120,000
100,000

83,061

80,000

รายจาย

67,500

60,000
40,000
20,000

27,290

20,913

18,339

0
เดินทางไป
ร.ก.

ครุภัณฑ

วัสดุ สนง.

ซอม

สอนพิเศษ

อื่น ๆ

ภาพที่ 9 จํานวนรายจายแยกตามหมวดตาง ๆ ระหวางเดือนมิถุนายน 2546 ถึงพฤษภาคม 2547
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
ภาควิชาการจัดการปาไมไดดําเนินงานตามนโยบายที่คณะ และมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
รวมทั้งการดําเนินงานตามภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามดัชนี
ของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 องคประกอบพบวามีรายละเอียดดังตอไปนี้

องคประกอบที่ 1 : ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค
ภาควิชาการจัดการปาไมไดกําหนดปณิธานและวัตถุประสงคไวตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
พรอ มทั้งมีการเผยแพร แจกจายแผนพับ ทําแผนปายเผยแพรผานสื่ออินเตอรเน็ต ภายใต Website :
http://www.forest@ ku.ac.th/management ในแตละปภาควิชาจะแจกจาย รายงานการศึกษาตนเอง (SSR) .
ใหแกบุคลากร นิสิต และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2 แผนดําเนินงาน
ในสวนของแผนดําเนินงาน ภาควิชามีพันธะที่จะดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยนี้ไดจัดทํา
แผนงานประจําป 2547 ดวยการกําหนดปญหา วัตถุประสงค แผนงาน และโครงการ รายละเอียดแผนงาน
ยอย งบประมาณ และระยะเวลาไวเพื่อดําเนินการตอไป ภายใตกรอบงาน 4 ดานคือ การเรียน-การสอน
การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และ แผนงานอื่นๆ

องคประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน
2.1 หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตร ภาควิชามีหลักสูตรครบทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยการกํากับดูแลและบริหาร
โดยคณะกรรมการประจําภาควิชา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท โดย
คาดวาจะนําเสนอคณะเพื่อพิจารณาภายในสิ้นป และประกาศใชภายในปการศึกษาหนา (2547-48)
นอกจากนั้น ภาควิชายังมีรายวิชาตาง ๆ ที่เปดใหมีการเรียนการสอนทั้งเทอมตน และเทอมปลาย ในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ถึง 63 รายวิชา โดยมีผูลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ปการศึกษา 2545 จํานวน
2,617 คน และปการศึกษา 2546 จํานวน 2,327 คนแยกเปนรายวิชาในระดับ รายละเอียดดังตารางที่ 14
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ภาพที่ 10 เว็ปไซต ของภาควิชาการจัดการปาไม http://www.forest@ku.ac.th/management
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ตารางที่ 14 จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ ของภาควิชาการจัดการปาไม
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
รวม

ป 2546 (คน)
ตน ปลาย ฤดูรอน
1024 1043
366
86
88
1
1136 1114
367

รวม
2433
175
2617

ตน
638
114
775

ป 2547 (คน)
ปลาย ฤดูรอน
1018
448
86
0
1104
448

รวม
2104
200
2327

2.2 อาจารย
อาจารย ภาควิชามีระบบการคัดเลือกตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพรอมใหแกผูจะ
เขาบรรจุเปนอาจารย ดําเนินการสํารวจเวลาที่อาจารยจะเกษียณอายุราชการ เพื่อใหทราบสาขาวิชาที่จะขาด
แคลน ในอนาคตและจัดเตรียมความพรอม อาจารยในภาควิชาทุกทานมีการกําหนดภาระหนาที่ของอาจารย
และแจงใหทราบทุกป
ภาควิชาการจัดการปาไม มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิทั้งวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการสูง
กวาเกณฑกําหนด ซึ่งในปจจุบันภาควิชาไมมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และมีตําแหนงทางวิชาการ
มากกวารอยละ 63 ของอาจารยทั้งหมด อาจารยมีภาระงานสูงเกิน 35 ชั่วโมง ทําการตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา ทุกทานผานเกณฑการประเมินตามภาระหนาที่ คาเฉลี่ยภาระงานเทากับ 70 ชั่วโมง (งานบริหาร
งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) รายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16
ตารางที่ 15

ภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยสอนของภาควิชาการจัดการปาไม
(หนวย ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
อาจารย

1. ผศ. ประสงค สงวนธรรม
1. ผศ.ดร.ปสสี ประสินธ
3. รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
4. อ.ขวัญชัย
ดวงสถาพร
5. อ.พสุธา
สุนทรหาว
6. รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว
7. รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
8. ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
9. ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูชีพ
10. อ.รัชนี
โพธิแทน
11. อ.วีระภาส
คุณรัตนสิริ

งาน
บริหาร
21
10
10
21
-

สอน
37
23.2
75.6
31
10.5
173.76
313.5
69
44.25
38.4

วิจัย

บริการ
ทํานุบํารุง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
2
11
7
2.73
11
2.4
21
4
5.2
27
8
1
29
0.1
9.34
20
17.5
2.13
20
3.4
5.8
6
0.3
1.53
24
1.6
5.59
ลาศึกษาตอตางประเทศ

รวม
60
76.93
99
61.2
46.5
233.10
353.13
98.2
52.08
69.59
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ตารางที่ 16
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ภาระงานในการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

304112 304221
1. ผศ.ประสงค
สงวนธรรม
3.5
2. ผศ.ดร.ปสสี
ประสมสินธ
3.5
3. รศ.ดร.สันติ
สุขสอาด
4. อ.ขวัญชัย
ดวงสถาพร
3.5
3.5
5. อ.พสุธา
สุนทรหาว
6. รศ.ดร.วุฒิพล
หัวเมืองแกว
7. รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
8. ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
9. ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูขีพ
10. อ.รัชนี
โพธิแทน
11. อ.วีระภาส
คุณรัตนสิริ
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมดูรายวิชาที่เปดสอนในบทที่ 1

304352
3.5
3.5
3.5
-

304353
3.5
3.5
3.5
-

307312
3.5
3.5
3.5
-

307313
3.5
3.5
3.5
-

รวม
10.5
7.0
3.5
10.5
7.0
7.0
3.5
7.0
-

นอกจากนั้นยังพบวาอาจารยในภาควิชาการจัดการปาไมไดรวมเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทั้งใน
ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย นอจากนั้นยังพบวาอาจารยในภาควิชาไดใหบริการวิชาการ การวิจัยกับตาง ๆ ประเทศ
หลายโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 17 และ18

2.3 กระบวนการเรียนการสอน
ภาควิชาการจัดการปาไม ไดมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ภาควิชาได
จัดทําแผนการสอนทุกวิชาและไดแจกใหแกนิสิตในชั่วโมงเรียนแรกทุกภาคการศึกษา มีการเปดการสอน
ตามรายวิ ชาที่ ร ะบุไ ว ใ นหลั ก สูต รและแจ ง ประกาศไว ในคู มื อ ตารางเรี ย นของทุก ภาคการศึก ษา มี ก าร
ประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ซึ่งภาควิชาไดจัดทําโปรแกรมวิเคราะหและประมวลผลการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ นอกเหนือจากการประมวลผลผานทางเว็บไซตของกองบริการการศึกษา ภาควิชายังมีการ
นําเทคนิค อุปกรณและสื่อที่ทันสมัย ภาควิชายังมีการนํานิสิตออกฝกงานภาคสนาม ภาคฤดูรอน ทุกภาค
การศึกษา ไดแก วนศาสตรภาคสนาม การคณิตปาไม การสํารวจแจงนับทรัพยากรปาไมภาคสนาม I และ II
และวนศาสตรชุมชนภาคสนาม I และ II บางรายวิชาในภาคปกติมีการนําคณะนิสิตไปเยี่ยมชมกิจการของ
บางองคกร เชน สถานีรับสัญญาณดาวเทียมที่ลาดกระบัง เปนตน การศึกษาดูงานดานปาชุมชน รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการเรียนในชั้นเรียนที่เนนใหนิสิตมีสวนรวมมากขึ้น สามารถแสดงความคิดแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางนิสิตและอาจารยผูสอน ภาควิชาฯ ยังไดทําการติดตออาจารยจากตางประเทศมารวม
บรรยาย สาธิตการปฏิบัติงานใหแกนิสิตของภาควิชาตามโอกาส
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ตารางที่ 17

การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการคณะทํางานในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ประสงค สงวนธรรม
ผศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ
รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว
รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูชีพ
ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
อ.รัชนี
โพธิแทน
อ.พสุธา
สุนทรหาว
อ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
รวม

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการ
คณะวนศาสตร

คณะกรรมการ
ภาควิชาการจัดการปาไม

กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย

4
2
1
1
1

5
6
1
4

1
4

5
1
2*
1
4
29

3
2
1
3
2
20

12/11
10/4
27/7
7/5
26/7
10/3
21/3
9/7

1*
1

11

4

หมายเหตุ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แสดงเครื่องหมาย / คั่นระหวางนิสิตภายนอกภาควิชากับนิสิตในภาควิชา (รหัส XC01)

122/47
(169)

หมายเหตุ

* กรรมการศูนยชนบทศึกษา
กรรมการประชุมวิชาการ มก.
กรรมการตรวจประเมิน QA
* กรรมการ SLUSE
*กรรมการ QMC
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ตารางที่ 18 การใหบริการวิชาการในรูปความรวมมือทางวิชาการและวิจยั กับตางประเทศ
ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา

Research

Guest Scientist

1

ผศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ
รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว

1

ผศ.ประสงค สงวนธรรม
ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูชีพ
อ.รัชนี
โพธิแทน
อ.พสุธา
สุนทรหาว
รวม

1

1

Academic
Cooperation
1* 1**

1*
1*
1* 1**

วิทยากร
2

1

1
2
2

7

1
2
1
8

* Kansai Enr. Engineering Center Community
Forestry, Shinshu Univ.
** SLUSE Education Workshop Intern. Ph.D.
Programme, IPP
* โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเกษตร-ปาไม ควันตัน
* โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเกษตร-ปาไม ควันตัน
** IIFPRO
* โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเกษตร-ปาไม ควันตัน
Steering Committee PD 195/03
Rev.2 (F) ITTO
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2.4 นิสิต
นิสิตในภาควิชามีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ไดจัดปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศแกนิสิตใหมและนิสิตที่สําเร็จการศึกษา นิสิตถึงรอยละ 92.3 ที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด และมีถึง รอยละ 50 ของนิสิตที่สําเร็จการศึกษามีคะเแนน GPA ตั้งแต 2.5 ขึ้นไป (ตารางที่
19) นอกจากนั้นยังพบวานิสิตที่สําเร็จการศึกษาจะไดงานทําทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชน มีบางรายศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโท รายละเอียดดังแสดงในตารางผนวกที่ 1
ตารางที่

19

จํานวนนิสิตที่จบการศึกษาประจําป พ.ศ.2546-2547

สาขาวิชา

จํานวน
นิสิต

1. การจัดการปาไม
2. วนศาสตรชุมชน
3. โครงการคูขนานสอง
ปริญญา
รวม

11
13
2

นิสิตที่จบการศึกษา
ประจําป 2546
จํานวน รอยละ
11
100.00
11
84.62
2
100.00

26

24

92.31

เกรดนิสิตที่จบการศึกษาประจําป 2546
เกรดต่ํากวา 2.5
เกรดตั้งแต 2.5
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
27.27
8
72.73
8
72.73
3
27.27
1
50.00
1
50.00
12

50.00

12

50.00

2.5 การวัดและการประเมินผล
ภาควิชาจะแจงใหนิสิตทราบถึงวิธีการวัด การประเมินผลและเกณฑ โดยการกําหนดไว
ในแผนการสอนของทุกวิชา เมื่อดําเนินการพิจารณาเกณฑแลวจะแจงใหแกนิสิตทราบ บางรายวิชาในสาขา
วนศาสตรชุมชน เชน วนศาสตรชุมชนเบื้องตน นิสิตไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดสัดสวนคะแนนใน
การประเมินผล และรวมกันกําหนดเกณฑในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่งเปนแรงจูงใจอยางหนึ่ง
ในการเรียนการสอน
2.6 ปจจัยเกื้อหนุน
ปจจัยเกื้อหนุน ภาควิชามีอาคารเรียนที่แยกเปนอิสระ ประกอบดวยหองบรรยาย 2 หอง
หองประชุม 2 หอง หองคนควา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองพักนิสิต หองธุรการและงานบริหาร หอง
เก็บเครื่องมือ หองพักอาจารย หองปฏิบัติการมากถึง 5 หอง พรอมทั้งมีระบบโสตทัศนูปกรณ สื่อการสอนที่
ทันสมัย เชน LCD 3 เครื่อง Opaque Projector เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องมือ
หองปฏิบัติการภาพถาย เครื่องมือสํารวจทรัพยากรปาไม ระบบสืบคนบนอินเตอรเน็ต และระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้ยังมีตําราของรายวิชาที่สําคัญ เอกสารคําสอน บทปฏิบัติการ สไลดบน EXCELL เพื่อสนับสนุน
การสอน
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ตารางที่ 20 หองประชุม หองเรียน หองบรรยายและอุปกรณสื่อการเรียนการสอน
หองประชุม
หองประชุม 1
หองประชุม 2
หองบรรยาย
หองบรรยาย 1
หองบรรยาย 2
หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการภาพถายทางอากาศ
หองปฏิบัติการสํารวจระยะไกล
หองปฏิบัติการวนศาสตรชุมชน
หองปฏิบัติการการเจริญเติบโตและผลผลิตปาไม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หมายเหตุ MP
=
OH =
OP
=
Comp. =
TRAI =
VI
=
อุปกรณสื่ออื่นๆ

จํานวนที่นั่ง
11
11
จํานวนที่นั่ง
50
120
จํานวนที่นั่ง
60
20
40
10
10

โสตทัศนูปกรณ
OH
Comp.,MP,OH
โสตทัศนูปกรณ
OP,OH
Comp.(4)+Server
Comp. (1),OH
Comp. (1)
Comp. (8),OH

เครื่องฉายสื่อมัลติมีเดีย (3)
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ (6)
โอเปคโปรเจคเตอร (1)
คอมพิวเตอร (8)
Tree Ring Analysis Instrument (1)
Visual Interpretation Instrument (50)
เครื่องฉายสไลด (2)

เครื่องมือ
VI
Plotter,Scanner
TRAI
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องคประกอบที่ 3 : การพัฒนานิสิต
กิจกรรมพั ฒนานิสิต ภาควิชาตองการพั ฒนานิสิตใหมีความรูนอกเหนื อจากที่มีการสอนใน
รายวิชา จึงไดจัดฝกอบรมแกนิสิต เชน การจัดทําแผนงานและเขียนโครงการ การฝกอบรมในรูป workshop
เชน การใชคอมพิวเตอร กับระบบโปรแกรมทางสถิติ และโปรแกรมจัดการฐานขอมูลอื่น ๆ นิสิตจะมี
อาจารยที่ปรึกษาทุกคน ทุกระดับปริญญา คอยแนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเรียน การ
เลือกสาขาวิชาเอก การทําวิจัย และการเลือกงาน รวมทั้งการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในคณะและนอกคณะ โดย
ในระดับปริญญาตรีมีสัดสวนอาจารยตอนิสิตประมาณ 1: 16 .ในระดับปริญญาโทมีสัดสวนอาจารยตอนิสิต
ประมาณ 1:16 และปริญญาเอก 1:0.9 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 21
ตารางที่

21

นิสิตในที่ปรึกษาปการศึกษา 2546-47
อาจารย
ป.ตรี

1. ผศ.ประสงค สงวนธรรม
2. รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว
3. ผศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ
4. รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
5. รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
6. ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
7. ผศ.ดร.กาญจนเขจร ชูชีพ
8. อ.รัชนี โพธิแทน
9. อ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
10. อ.พสุธา สุนทรหาว
11. อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ
รวม
สัดสวน อาจารย:นิสิต

4
3
6
3
3
45
5
38
8
41
156
1:15.6

จํานวนนิสิตในที่ปรึกษา (คน)
ป.โท
ปกติ พิเศษ อื่น ๆ
รวม
20
3
2
25
14
15
1
30
3
5
8
9
1
10
19
11
30
11
12
23
11
2
13
6
9
1
16
93
58
4
155
1:15.5

รวม
ป. เอก
5
5
1
3
1
9
1:0.9

29
38
19
14
36
69
18
54
8
41
320
1:32

องคประกอบที่ 4 : การวิจัย
การวิจัย งานวิจัยของภาควิชายังขาดแหลงทุนและทุนสนับสนุนวิจัย แตมีความพรอมในเรื่อง
อุปกรณ เครื่องมือ และบุคลากร แตภาควิชาพยายามที่จะจัดทําแผนสนับสนุนการวิจัย โดยใชเงินรายไดของ
ภาควิชาประมาณ 10 เปอรเซ็นต มาดําเนินการ โดยใหใชพื้นที่วิจัย ตามฐานสถานีฝกนิสิตที่มีกระจายอยูทั่ว
ทุกภาคของประเทศ อยางไรก็ตามอาจารยในภาควิชามีงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ
ไดแก การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน
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ประมาณ 669,000 บาท งบประมาณสนับสนุนจากคณะวนศาสตรจะเปนชุดโครงการใหญที่มีโครงการยอย
แยกไปตามสาขาวิชา ซึ่งคณะใหหงบประมาณโครงการวิจัยดังกลาวประมาณ 200,000 บาท ซึ่งภาคจัดการ
ปาไม ไดรับการจัดสรร 1 โครงการยอย จํานวน 20,000 บาท นอกจากนั้นอาจารยในภาควิชายังไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอื่น ๆ ภายในประเทศ เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนตน โดยในป 2546 ไดรับการสนับสนุนเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 1,000,000 บาท และการสนับสนุนเงินทุนจากตางประเทศอีกประมาณ 460,000 บาท รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 22
นอกจากนั้นยังมีอาจารยในภาควิชาไดรวมในโครงการพัฒนาวิชาการที่ดําเนินงานผานศูนยวิจัย
ปาไม เพื่อศึกษาวิจัยงานดานตาง ๆ เพื่อการบริการทางวิชาการสูสังคม เปนเงินเพื่อการวิจัยรวมประมาณ
1,754,000 บาท สรุปรายละเอียดโครงการตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 23
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ตารางที่ 22 โครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยของบุคลากรในภาควิชาการจัดการปาไมประจําป พ.ศ.2546
ชื่อโครงการ
1. รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําภาคใต
2. แนวทางการจัดการพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม
3. Experimental Study on Mangrove Afforestation in upper Gulf of Thailand
4. การศึกษาศักยภาพและบริหารจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมเชิงระบบ
นิเวศ-ภูพาน
5. โครงการจัดการพื้นปาอนุรักษผาแตม
6. ระบบเศรษฐกิจสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําที่ยั่งยืน

(1) หัวหนาโครงการ,
(2) ชื่อนักวิจัย
(1) ผศ.ดร..กาญจนเขจร ชูชีพ
(2) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
(1) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
(2) ผศ.ประสงค สงวนธรรม

(1) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
(1) รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
(2) อ.รัชนี โพธิแทน
(2) อ.พสุธา สุนทรหาว
7.
การวิ เ คราะห ท างการเงิ น ของการปลู ก สร า งสวนป า ไม ตี น เป ด เพื่ อ (1) รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
(2) (2) รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
8. ชุดโครงการวิจัยและใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ในเขตปาภูหลวง-วังน้ําเขียว
โครงการยอยที่ 2 : ดานการเกษตรและปาไม
( 2) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา
( 2) อ.รัชนี โพธิแทน
( 2) อ.พสุธา สุนทรหาว
โครงการย อ ยที่ 2.4 การวิ เ คราะห เ ชิ ง สั ง คมในการใช ที่ ดิ น และการจั ด การ ( 2) อ.รัชนี โพธิแทน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
9. 3 Mangrove Rehabilitation Experiment
( 1) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา

งบประมาณที่ใช

แหลงเงินงบประมาณ

300,000 ป 46-47
400,00 ป 46-47
360,000 ป 46-47
100,000 ป 45-46

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
KEEC
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

200,000 ป 45-46
20,000 บาท
งบประมาณ ป 47

กรมปาไม
ศูนยวิจัยปาไม

90,000 บาท
งบประมาณป 47

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

440,000 บาท
งบประมาณ ป 46

เงินทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

220,000 บาท
งบประมาณป 46
100,000 บาท

เงินทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน
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โครงการพัฒนาวิชาการของบุคลากรภาควิชาการจัดการปาไม ป พ.ศ.2545-46
ชื่อโครงการ

1. โครงการการประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสํารวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ป า ไม ใ นเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ห ว ยทั บ ทั น -ห ว ย
สําราญ จังหวัดสุรินทร
2. โครงการการประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสํารวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลาจังหวัดศรีสะ
เกษ
3. โครงการจัดการพื้นปาอนุรักษผาแตมเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเขตพื้นที่ติดตอ ชายแดน
ระหวางประเทศไทย กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (ระยะที่ 1) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานการวิจัย
4. การดูแลรักษาสวนรวมพันธุไมปาชายเลน บริเวณหลังตึกวน
ศาสตร 60 ป

(1) หัวหนาโครงการ, (2)ชื่อนักวิจัย

งบประมาณที่ใช

แหลงเงินงบประมาณ

( 1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน
( 2) อ.รัชนีโพธิแทน
และอาจารยจากภาควิชาอื่น ๆ

1,300,000 บาท

กรมปาไม

( 1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน
( 2) อ.รัชนีโพธิแทน
และอาจารยจากภาควิชาอื่น ๆ

1,250,000 บาท

กรมปาไม

(1 ) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา

200,000 บาท

กรมปาไม

(1 ) ผศ.ดร.วิพักตร จินตนา

4,000 บาท
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องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม แผนงานบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดเป น
แผนงานที่ชัดเจน แตบุคลากรไดใหขอมูลบริการทางวิชาการในดานตาง ๆ อยูเสมอ เชน การเปนวิทยากร
บรรยายในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการปาไม งานวนศาสตรชุมชน การเปนที่ปรึกษาหนวยงานโครงการ
ตาง ๆ รวมทั้งการเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานตาง ๆ เชน การประชุมวิชาการ การจัดอบรม สัมมนา
ตาง ๆ นอกจากนั้นภาควิชาใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกเชนการไปบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ การเปนที่ปรึกษาโครงการตางประเทศ
การใหความรวมมือดําเนินการสํารวจทรัพยากรปาไมแกกรมปาไม โดยนิสิตไดรับคาจางแรงงาน ภายใตการ
ดูแลควบคุมของอาจารยภาควิชา (ตารางที่ 18 และ 19)

องคประกอบที่ 6 : การทํานุศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาการจัดการปาไมไมมีการกําหนดไวเปนนโยบาย จึงไมมี
แผนดําเนินการเปนรูปธรรม มีเพียงจัดกิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ
เปนครั้งคราวตามวาระอันควร เชน การจัดงานปใหม การทําบุญภาควิชา การรวมเปนคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน เปนตน

องคประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ
การบริหารและการจัดการ ภาควิชามีการแตงตั้งผูบริหารภาควิชา ไดแก หัวหนาภาควิชา รอง
หัวหนาภาควิชา เลขานุการภาควิชา โดยกําหนดภาระหนาที่ของทุกตําแหนง โดยจัดแบงตามกลุมงาน
บุคลากรในภาควิชา ตองผานการประเมินทุกภาคการศึกษาทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน แตขาด
โครงการพัฒนาบุคลากร เชน การจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพขาราชการ การสนับสนุนใหไปรับการ
ฝกอบรมตามภาระงาน การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนตน ภาควิชาจะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวย
ดําเนินการตามภารกิจสําคัญ ๆ เชน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา คณะกรรมการ
พัสดุ และกรรมการพัฒนาจัดทํารางหลักสูตรใหม คณะกรรมการพัฒนาภาควิชา เปนตน

องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณ แหลงเงินเพื่อใชในการบริหารจัดการของภาควิชาการจัดการปาไมมา
จาก 3 แหลงไดแก 1.) งบประมาณแผนดินเปนเงินงบประมาณประจําป 2.) เงินรายได ซึ่งไดรับการ
จัดสรรจากคาหนวยกิต และ 3) เงินรายไดจากกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งทุกปงบประมาณภาควิชาจะ
จัดทําแผนงบประมาณแผนดิน โดยสรุปเปนงบประมาณรายจายจําแนกตามโครงสรางแผนงานและหมวด
รายจาย ประกอบดวยหมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง สําหรับเงินนอกงบประมาณจากแหลงตาง ๆ มีรายไดสูภาควิชาเปนครั้งคราว เปนจํานวนไม
มาก จํานวนเงินรายได รายจาย ยอดเงินคงเหลือ ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 และภาพที่ 7 8และ 9
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ขอมูลการใชจายเงินงบประมาณรวมทั้งยอดกันเงินและยอดคงเหลือ จะมีการแจงใหทราบในการ
ประชุมภาควิชาทุกครั้ง ซึ่งการใชจายเงินงบประมาณตาง ๆ ภาควิชาไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวม
ในการกําหนดแผนการใชจายเงิน และสามารถติดตามตรวจสอบได

องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา : ภาควิชามีการแตงตั้งคณะทํางานในรูป
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา นอกจากนี้ยังสงบุคลากรเขารวมเปน QMC ของ
คณะวนศาสตร และไดเขารับฟงการบรรยาย/การประชุมที่เกี่ยวของกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และไดพัฒนาระบบฐานขอมูลนิสิต โปรแกรมการประเมินผลรายวิชา และ
การจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น เพื่องายตอการจัดทํารายงานตางๆ เชนรายงานการศึกษาตนเองและ
รายงานการทบทวนตนเอง เปนตน
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บทที่ 3
สรุปผลการตรวจสอบตนเองและการวิเคราะหตนเอง
ภาควิชาการจัดการปาไมไดดําเนินการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับภารกิจของ
ภาควิชา ตามแนวทางของคณะและมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา
2. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดแก
• รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report: SSR) ประจําทุกป
• แบบฟอร ม การรายงานและรวบรวมข อ มู ล ในแฟ ม เอกสาร แยกตามองค ป ระกอบ 9
องคประกอบ
• รวบรวมเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ตามแฟมรายชื่อบุคคล
3. กําหนดภาระกิจของบุคลากรและผูรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ
4. เตรียมความพรอมรอรับการตรวจสอบและการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะและ
มหาวิทยาลัย
5. แจงผลการตรวจสอบแกบุคลากรและนําขอเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบตาง ๆ มาใชวางแผน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินการตอไป

3.1 สรุปผลการตรวจสอบตนเองตามดัชนีตรวจสอบ 9 องคประกอบ
ภาควิชาการจัดการปาไมพยายามเก็บรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนในระบบประกันคุณภาพการศึกษาและคงไวซึ่ง
มาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนรักษาไวซึ่งเอกลักษณ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ภาควิชาจัดการปาไมจึงไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามดัชนีชี้วัดทั้ง 9 องคประกอบเพื่อให
รายงานการวิเคราะหตนเอง (SAR) มีความสะดวกและรวดเร็ว ผลการตรวจสอบพบวามีดัชนีตรวจสอบ 48 ดัชนี
จากดัชนีชี้วัดระดับคณะวนศาสตร 69 ดัชนี จากดัชนีตรวจสอบระดับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 55 ดัชนี
รายละเอียดดังตารางที่ 24
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สรุปผลการตรวจสอบตนเอง ตามดัชนีองคประกอบตาง ๆ 9 องคประกอบ

องคประกอบ

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
1. ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
1.1 ปรัชญา /ปณิธาน 1) มีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรและ
/ วัตถุประสงค
เผยแพรทั้งสวนที่เปนของคณะ ภาควิชา
สํานักงานเลขานุการคณะ และสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ

กิจกรรม

มี / ไมมี

มี

1.2 แผนงาน
1.3 การประเมิน
แผนงานและ
โครงการ
2. การเรียนการสอน
2.1 หลักสูตร

2) มีการจัดทําแผน
3) มีการติดตาม และประเมินผลแผนงาน
และโครงการ

มี / ไมมี
มี / ไมมี

ไมมี
ไมมี

4) มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
คือปริญญาตรี โท เอก

มี / ไมมี

มี

มีการเรียนการสอนทุกระดับปริญญา

แฟม QA 2.1.1
แฟม QA 2.1.2
(CD)

(2)

5) มีการบริหารจัดการหลักสูตร

มี / ไมมี

มี

มีคณะกรรมการประจําภาควิชากํากับดูแล

แฟม QA 2.1.3
แฟม QA 2.1.4

(3)

6) มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

มี / ไมมี

มี

กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ป.โท

แฟม QA 2.1.5
( ก า ร ป ร ะ ชุ ม
พ.1/2547)

(4)

บรรจุไวในโฮมเพจ แผนพับ ของภาควิชา
ทําปายไวชั้นลางตึกภาควิชา

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

1) แฟม QA.1
2) SSR-3
3) Website

(1)

QA 1.2
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

2.2 อาจารย

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
7) มีการประเมินหลักสูตร
8) มีการสรรหาหรือคัดเลือกอาจารยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
ตามสาขาวิชาหรือตามที่ภาควิชากําหนด

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี / ไมมี
มี / ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
ไมมี
มี

9) มีการกําหนดภาระหนาที่ของอาจารย

มี / ไมมี

มี

10) มีสัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ สูงกวา
ป.เอก: ป.โท : ป.ตรี ตามเกณฑทบวงฯ เกณฑ/ต่ํา
กวาเกณฑ
(30:65:5)

สูงกวาเกณฑ
(55:45:0)

11) อาจารยมากกวารอยละ 60 มีตําแหนงทาง
วิชาการ

สูงกวาเกณฑ
63%

12) มีสัดสวนอาจารยประจําตอจํานวนนิสิต
ในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑทบวง (1:15)

สูงกวา
เกณฑ/ต่ํา
กวาเกณฑ
สูงกวา
เกณฑ/ต่ํา
กวาเกณฑ

สูงกวาเกณฑ

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

มีกรรมการจากภาควิชาดําเนินการตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

QA 2.3/6
QA 2.2/8

(5)

หัวหนาภาค และบุคลากรรวมกันกําหนดภาระ
งาน ดังปรากฏอยูในรายงาน SRR และSSR3

SRR และ
แฟมภาระงาน
QA 2.2/9 และ
SRR

(6)

SRR

(8)

QA 2.2/12

(9)

การสํารวจเพื่อหาสัดสวนของอาจารยตอนิสิต
(1:16)

(7)
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

2.3 กระบวนการเรียน

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
13) มีแผนการพัฒนาอาจารย
14) มีการประเมินอาจารยตามภาระหนาที่

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี/ไมมี
มี/ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
ไมมี
มี

15) มีประมวลการสอน (Course syllabus)

มี/ไมมี

มี

16) มีการใชนวัตกรรม เทคนิคการสอน อุปกรณ
และสื่อการสอนอืน่ ๆ ในการเรียนการสอน

มี/ไมมี

มี

17) มีการประเมินการเรียนการสอน
18) มีการเปดสอนรายวิชาเปนไปตามที่ระบุไว
ในหลักสูตรและตารางเรียน
19) มีการนํานิสิตออกศึกษาและฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

มี/ไมมี
มี/ไมมี

มี
มี

มี/ไมมี

มี

มี/ไมมี

มี

20) มีการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ประเมินแบบสํารวจภาระงาน (2 ภาคการศึกษา)

แฟมภาระงาน
สรุปภาระงาน
QA 2.2/14
แจกแผนการสอนแตละวิชาใหนิสิตในสัปดาหแรก
แฟม QA 2.3.1
ของการเรียนการสอน
แฟม QA 2.3.2
แฟม QA 2.3.3
การใชสื่อและเครื่องมืออีเล็กทรอนิคสประกอบการ (เยี่ยมชม
สอน และมีหอ งปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการ)
QA.2.6/32
QA 2.3./17
เปดการเรียนการสอนทุกวิชาที่ประกาศในตารางเรียน QA 2.3/18
ฝกงานภาคสนามวิชาวนศาสตรภาคสนาม การคณิต
ปาไม การสํารวจทรัพยากรปาไม วนศาสตรชุมชน
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาตาง ๆ ที่
เปดสอน
จัดบอรดแนะนําภาควิชาและสาขาตาง ๆ แกนิสิตชัน้
ปที่ 2 รวมกับงานบริการการศึกษา

ลําดับที่

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

QA 2.3/19

(15)

QA 2.3.6
บอรด

(16)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

2.4 นิสิต

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
21) มีการจัดระบบคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา
22) มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ในการทํางานรวมกับผูอื่น
23) มีนิสิตที่จบการศึกษาตามเกณฑของ
หลักสูตรในแตละปไมต่ํากวารอยละ 60
ของนิสิตชั้นปที่ 4 ทั้งหมด
24) บัณฑิตที่จบการศึกษามากกวารอยละ 50 ได
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5
25) มีนิสิตที่จบการศึกษาในแตละปไดงานทํา
หรือศึกษาตอรวมกันไมนอยกวารอยละ 80

2.5 การวัดและ
ประเมินผล

55

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี/ไมมี
มี/ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
มี
ไมมี

สูงกวา
เกณฑ/ต่ํา
กวาเกณฑ
สูงกวา
เกณฑ/ต่ํา
กวาเกณฑ
มี / ไมมี

สูงกวาเกณฑ
(รอยละ 92.3)

QA 2.4/23

(18)

สูงกวาเกณฑ
(รอยละ 50)

QA 2.4/23

(19)

QA 2.4/25

(20)

แฟม Course
Syllabus
(QA.3.1.1,3.1.23.
1.3)

(21)

26) มีระบบการวัดและประเมินผล

มี / ไมมี

มี
(รอยละ 100)
มี

27) มีการกําหนดเกณฑและวิธีในการวัด
และประเมินผลและแจงใหนิสิตรับทราบ
28) มีการรายงานผลการประเมินแกผูเรียน

มี / ไมมี

มี

มี / ไมมี

มี

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ตามเกณฑมหาวิทยาลัย

การกําหนดไวใน course syllabus ของแตละ
รายวิชา

ลําดับที่

(17)

การกําหนดไวใน course syllabus ของแตละ
แฟม Course
รายวิชา
Syllabus
มีการประกาศระดับคะแนนการสอบ / การมีสวน แฟม คะแนน
รวมในการเรียน

(22)
(23)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

2.6 ปจจัยเกื้อหนุน

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
29) มีอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ
และอุปกรณเครื่องมือที่พรอมใชงาน
ได และมีการกําหนดผูดูแลรับผิดชอบ
ชัดเจน
30) มีตําราที่เขียนโดยอาจารยของภาควิชา

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี / ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
มี

กิจกรรม

มี / ไมมี

มี

31) มีหองสมุดที่มีตํารา เอกสารวิชาการ
บรรยากาศที่ดีและมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ
32) มีโสตทัศนูปกรณและสื่อการศึกษาที่
พรอมใชงานได และมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ
33) มีการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร
เครือขายอินเตอรเน็ตและระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและ
การสืบคนขอมูล

มี / ไมมี

มี

(กําลังปรับปรุงหองคนควาที่มีตํารา เอกสาร
งานวิจัย จุลสาร และรายงานตางๆ)

มี / ไมมี

มี

คําสั่งแตงตั้งและกําหนดภาระงานภาควิชา

มี/ไมมี

มี

คําสั่งภาควิชา

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

QA 2.6/29

(24)

แฟม QA.2.6
ปจจัยเกื้อหนุน
QA.2.6/30

(25)

(26)

QA 2.6/32 และ
QA 2.6/29

(27)

QA 2.6/29 และ
QQ.2.6/33
(ยังไมมี IT เพื่อ
การเรียนการ
สอนและการ
สืบคน

(28)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
34) มีการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของนิสิตทุกระดับภายในคณะโดยมีหอง
และอุปกรณที่จําเปนใหนิสิตไดศึกษา
คนควา มีทุนการศึกษา โรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
35) มีสถานีฝกนิสิต หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน รองรับการฝกปฏิบัติงานเฉพาะ
สาขาวิชา

3. การพัฒนานิสิต
36) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
3.1 กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการนิสิตนักศึกษา
สงเสริมการ
พัฒนาของนิสิต
3.2 ระบบอาจารยที่ 37) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
ปรึกษา
38) มีการจัดเวลาเพื่อใหคําปรึกษาแกนิสิต

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี/ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
มี

มี / ไมมี

ไมมี

มี / ไมมี

มี

มี / ไมมี

มี

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

เกณฑของคณะ

QA.2.3/34

(29)

เกณฑของคณะ

QA 2.3/29

(30)

QA 3.1/36

แฟม QA 3.2.1
แฟม QA 3.2.2
แฟม QA 3.3.3
นิสิตพบอาจารยไดตลอดเวลา

(31)

(32)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

3.3 การใหบริการ
แนะนําเกี่ยวกับ
อาชีพ/
ศึกษาตอ
4. การวิจัย
4.1 นโยบาย
แผนงาน
และระบบ
สนับสนุนการ
วิจัย
4.2 ทรัพยากรเพื่อ
การวิจัย

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
39) มีแหลงขอมูล / บริการใหคําปรึกษา /
แนะแนว / ประชาสัมพันธ / ใหความ
ชวยเหลือดานอาชีพ / ศึกษาตอ

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี / ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
ไมมี

40) มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยของ
อาจารยในคณะ
41) มีแผนงานเกี่ยวกับการวิจัย
42) มีหนวยงานหรือคณะกรรมการทํา
หนาที่บริหารและประสานงานวิจัย
43) จัดใหมีทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย
ไดแก มีการจัดหาแหลงเงินทุนและ
การจัดสรรเพื่อสนับสนุนการวิจัย มี
อุปกรณและการจัดระบบสารสนเทศ
ในการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวิจัย มีการอํานวยความสะดวกแก
นักวิจัย

มี / ไมมี

มี

มี / ไมมี
มี / ไมมี

ไมมี
ไมมี

มี / ไมมี

ไมมี

กิจกรรม

มีแผนสนับสนุน/ ศูนยวิจัยปาไมเปนผูกําหนด

ไมมีแหลงทุนแตมีอุปกรณสนับสนุน

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

แฟม QA 1 และ
QA. 4.1/16 และ
40

(33)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

4.3 ผลงานวิจัย

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
44) มีการรวบรวมและเผยแพร

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี / ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
ไมมี

มี / ไมมี

ไมมี

มี / ไมมี

ไมมี

มี / ไมมี
มี / ไมมี

ไมมี
มี

มี / ไมมี

ไมมี

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

ผูวิจัยเก็บผลงานไว และเผยแพรขอมูลดวยตนเอง

ผลงานวิจยั
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 วัตถุประสงค
45) มีนโยบายการบริการทางวิชาการของ
และ
คณะ
แผนงาน
46) มีการจัดทําแผนงานกํากับการใหบริการ
ทางวิชาการ
5.2 การดําเนินงาน 47) มีการดําเนินตามแผนงาน
5.3 งานบริการ
48) มีการรวบรวมขอมูลการใหบริการทาง
วิชาการใน
วิชาการนอกเหนือจากแผนงาน
รูปแบบอื่น ๆ
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 วัตถุประสงค
49) มีนโยบาย / แผนงาน / โครงการ
และแผนงาน
และวัตถุประสงคการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

QA 5.1/20
QA 5.2
QA 5.3
ดําเนินการตามวาระ

QA 6.1/23

(34)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
6.2 การดําเนินงาน 50) มีการดําเนินงาน / การจัดกิจกรรมเพื่อ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 โครงสรางและ 51) มีแผนภูมิ / โครงสรางระบบการบริหาร
52) มีระบบการสรรหาผูบริหาร
ระบบการ
53) มีการพัฒนาผูบริหาร
บริหาร
54) มีการประเมินผูบริหาร
7.2 อํานาจหนาที่ของ 55) มีการกําหนดอํานาจหนาที่และขอบขาย
บุคลากร
งานของบุคลากรแตละตําแหนง
56) มีระบบการคัดเลือกบุคลากร
7.3 ระบบการ
57) มีการพัฒนาบุคลากร
คัดเลือก
58) มีการประเมินบุคลากร
บุคลากร
7.4 ระบบขอมูลเพื่อ 59) มีระบบฐานขอมูล/สารสนเทศ
การ ตัดสินใจ
เพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
7.5 การมีสวนรวม 60) เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
ในการบริหาร
การบริหาร

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ
มี / ไมมี

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ
มี

ไมมี / มี
ไมมี / มี
ไมมี / มี
ไมมี / มี
มี / ไมมี

มี
มี
ไมมี
ไมมี
มี

มี / ไมมี
มี / ไมมี
มี /ไมมี
มี / ไมมี

มี
มี
มี
ไมมี

มี / ไมมี

มี

กิจกรรม

คําสั่งแตงตั้ง
รวมดําเนินการสอบเพื่อคัดเลือกอาจารย

การประชุมภาควิชา

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

QA.6.1/23

(35)

แฟมQA 7.1/ SSR 3
แฟมQA 7.1/ SSR 3

(36)
(37)

QA 2.2.9 และ SRR
QA 7.2
QA.2.2/8
QA.7.3
QA.2.2/12

(38)

QA.7.5/30/1,2,3,4,
5,6

(39)
(40)
(41)

(42)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

61

ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ

8. การเงินและงบประมาณ
8.1 แหลงเงิน
61) มีแผนการจัดทํางบประมาณแผนดิน
งบประมาณ
62) มีการแสวงหาเงินนอกงบประมาณจาก
แหลงตาง ๆ นอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดิน
63) มีการรวบรวมขอมูลของแหลงเงิน
นอกงบประมาณ
8.2 การจัดสรรและ 64) มีระบบการจัดสรรงบประมาณ
การตรวจสอบ
65) มีการตรวจสอบการใชงบประมาณ
66) มีการประเมินผลการใชงบประมาณ

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

มี / ไมมี

มี

หนังสือขอจัดทําแผนงบประมาณจากคณะ

แฟม QA.8

(43)

มี / ไมมี

มี

เปดโอกาสใหใชสถานที่/หองเรียน อุปกรณของ QA.8.1/62
ภาควิชา โดยกําหนดอัตราการขอใช (จาก
โครงการ SLUSE)

(44)

มี / ไมมี

ไมมี

มี / ไมมี

มี

ดูกรอบการของบประมาณรายไดประจําป

QA.8.1

(45)

มี / ไมมี

มี

QA.8.2/65

(46)

มี / ไมมี

ไมมี

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี/มีการตรวจวัสดุ
ประจําป
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ

ดัชนีที่กําหนดไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 การประกัน
67) มีระบบ / กลไกการประกันคุณภาพ
คุณภาพภายใน
ภายในคณะ
68) มีการจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ
ภายในคณะ
9.2 การประกัน
69) มีการกําหนดแผนงานรองรับการ
คุณภาพภายนอก ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ

เกณฑ
การ
ตรวจสอบ

ผลการตรวจ
สอบตนเอง
ตามเกณฑ

กิจกรรม

ดัชนีหลักฐาน

ลําดับที่

มี / ไมมี

มี

แฟม QA 9.1 และ
QA 9.1/67

(47)

มี / ไมมี

ไมมี

การแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับภาควิชา
เกณฑของคณะ

มี / ไมมี

มี

รับการตรวจสอบ ภายนอก จาก QA
มหาวิทยาลัย

แฟม QA 9.2

(48)
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3.2 สรุปผลการตรวจสอบและวิเคราะหตนเองในภาพรวมตาม 9 องคประกอบ
ภาควิชาการจัดการปาไม สามารถสรุปผลการตรวจสอบตนเองพรอมกับดําเนินการวิเคราะหตนเอง ตาม
องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ และดัชนีที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/ มหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาตามเกณฑการตรวจสอบ (มี/ไมมี) แลวจึงนํามาวิเคราะห จุดออน จุดแข็งพรอมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแกไข หรือขอปญหา อุปสรรคตาง ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ผลการตรวจสอบตนเองของภาควิชาการจัดการปาไม พบวามีองคประกอบการประเมินครบทั้ง 9
องคประกอบตามเกณฑของคณะ/ มหาวิทยาลัยกําหนด และวาพบมีดัชนีตรวจสอบถึง 48 ดัชนี จากจํานวน
ดัชนีทั้งหมด 69 ดัชนีตามที่คณะไดกําหนดไว (ตารางที่ 25 และตารางที่ 26 )
ตารางที่ 25 จํานวนดัชนีตรวจสอบ ตามองคประกอบในระดับตาง ๆ
เกณฑ
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับสํานัก/สถาบัน
ระดับคณะวิชา
ระดับภาควิชา

องคประกอบ
9
6
9
9

จํานวนดัชนีตรวจสอบ
55
40
69
48

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบดัชนีตรวจสอบของภาควิชาการจัดการปาไม กับคณะวนศาสตร และเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
องคประกอบ
ดัชนีตรวจสอบ
ดัชนีตรวจสอบ
มก.
คณะวิชา คณะตองการใหทํา ภาควิชาทําได
1. ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
3
3
1
2
2. การเรียนการสอน
20
32
21
29
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
4
4
1
2
4. การวิจัย
4
5
0
1
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
4
4
1
1
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2
2
0
0
7. การบริหารและการจัดการ
10
10
9
7
8. การเงินและงบประมาณ
5
6
3
4
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3
3
3
2
รวม
55
69
39
48
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ในการวิเคราะหตนเอง พบวาภาควิชาการจัดการปาไมมีทั้งจุดแข็งที่เปนประโยชนในการดําเนินการ และ
จุดออนที่ยังตองมีการปรับปรุงแกไข และพัฒนา ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะหตนเอง และแนวทางการพัฒนา
ตามองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27

การวิเคราะหตนเองและแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบ 9 องคประกอบ

องคประกอบ

จุดแข็ง/จุดออน

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค

1.2 แผนงาน

1.3 การประเมิน
แผนงานและโครงการ

จุดแข็ง
- ระบุถึงวิสัยทัศนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการจัดการปาไม
ที่เปนสากล มุงพัฒนาวิชาการเพื่อสังคม
- บรรจุไวในเอกสาร แผนพับ และHomepage ภาควิชา
จุดออน
- พัฒนารูปแบบเอกสาร แผนพับ
- ไมมีการพัฒนา/ปรับปรุงใหทันสมัย
- ปรับปรุง Homepage ของภาควิชาทุกป
จุดแข็ง
- มีการจัดทําแผนภาควิชา (4 ดาน) คือ แผนการศึกษา
แผนการวิจัย แผนการพัฒนาบุคลากร และแผนอื่น ๆ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
จุดออน
- เรงรัดใหมกี ารประชุม/ ดําเนินการตาม
- การดําเนินงานตามแผนลาชากวากําหนด
- ขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรูความชํานาญ แผน ปละไมต่ํากวา 2 ครั้ง
ดานตาง ๆ เชน การพัฒนาสื่ออีเล็คทรอนิคส
จุดแข็ง จุดออน
- ไมมีการติดตาม ประเมินผลแผนงาน

- ทําการประเมินแผนงานทุกป
- พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ

จุดแข็ง/จุดออน

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอน
2.1 หลักสูตร

2.2 อาจารย

จุดแข็ง
- มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับภาควิชา
- มีหลักสูตรที่เปดสอนในทุกระดับทั้งปริญญา ตรี โท
และเอก
จุดออน
- ขาดการประชุมของคณะกรรมการอยางตอเนื่อง
- ไมมีการประเมินหลักสูตรที่ดําเนินการอยู
- ขาดความเชื่อมโยงกับสหกิจศึกษา
จุดแข็ง
- มีการกําหนดความเชี่ยวชาญตรงตามกลุมวิชา งายตอ
การกําหนดภาระงาน
- มีสัดสวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษา และดํารง
ตําแหลงทางวิชาการสูงกวามาตรฐาน
- ผานการประเมินผลงานตามภาระงานในรอบป
จุดออน
- สาขาวนศาสตรชุมชนมีสัดสวนอาจารยตอนิสิตสูง
เกินไป
- ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่แนนอน/ ดําเนินการ
ตามโอกาส

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปละ 1-2 ครั้ง หรือตามความจําเปน
เรงดวน

- แกไขระเบียบการบริหารหลักสูตรสอง
ปริญญาคูขนานที่กําหนดใหอาจารยที่
ปรึกษาตองเปนอาจารยในสาขาวนศาสตร
ชุมชน เพื่อใหสามารถเกลี่ยนิสิตจากสาขา
วนศาสตรชุมชนและหลักสูตรคูขนานไป
ใหอาจารยทานอื่น ๆ
- พัฒนา Webboard ของภาควิชาให
สามารถรับฟง นัดแนะ ใหคําปรึกษาแก
นิสิตผานระบบ Online
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- สรางโอกาสใหอาจารยเพิ่มทักษะ
วิชาการ พัฒนาเพิ่มความรูใหมากขึ้น
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ
2.3 กระบวนการเรียน
การสอน

จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง
- มีการรวบรวมแผนการสอน (Course Syllabus) ทีมี
รายละเอียดครบถวน เพื่อแจกจายใหแกนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน มีการปรับปรุงอยูเสมอ
- มีการใชสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
- มีหองปฏิบัติการ
- มีการนํานิสิตออกศึกษา/ ดูงาน/ ฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
- มีการประเมินการเรียนการสอนและพัฒนาระบบ
โปรแกรมของภาควิชา
จุดออน
- อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ/ สื่อการสอน/อุปกรณ
หองปฏิบัติการราคาแพง แมจะมีการตั้งงบประมาณ
ประจําป

-รูปแบบการเรียนการสอนคงเดิม

2.4 นิสิต

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

- จัดทําแผนการนํางบประมาณรายได(คา
หนวยกิต) มาทดแทนงบประจําปให
สมดุลกับรายจายหมวดอื่นๆ
- ดําเนินการปรับปรุงหองบรรยาย
หองปฏิบัติการทั้งดานระบบไฟ อุปกรณ
สื่อ คอมพิวเตอร แอร โตะ เกาอี้
- วางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง พรอมกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียน

จุดแข็ง
- นิสิตจบตามเกณฑของหลักสูตร(วนศาสตร 4 ปและ
คูขนาน 5 ป) รอยละ 92.31
- นิสิตจบการศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมมากวา 2.50
จํานวนรอยละ 50
- นิสิตสวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
บางสวนศึกษาตอในระดับปริญญาโท
จุดออน
- เพิ่มแรงจูงใจ และพัฒนาเนื้อหาวิชาใน
- จํานวนนิสิตที่เลือกเรียนในสาขาการจัดการปาไม
แตละกลุมวิชาใหมีความนาสนใจมากขึ้น
และวนศาสตรชุมชนมีจํานวนนอย
ทันตอสถานการณ โดยการประกาศ/ ทํา
บอรด/ ทําWebpages ของภาควิชา
- ชักจูงใหนิสิตมารวมทํางานวิจัยหรืองาน
วิชาการอื่น ๆ กับอาจารย
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ
2.5 การวัดและ
ประเมินผล

2.6 ปจจัยเกื้อหนุน

จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง
- พัฒนาโปรแกรมระบบการวัดและประเมินผลของ
ภาควิชาควบคูกับหารวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนแบบอีเล็คทรอนิคสของฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มก. (เริ่มภาคตน ปการศึกษา 2547)
จุดออน
- ขาดการประกาศแจงใหอาจารย /นิสิตรับทราบ

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

- ประกาศแจงผลการประเมินใหทราบทุก
ระดับทั้งนิสิต อาจารย และผูบริหาร
-นําผลการประเมินไปพัฒนา

-ขาดการติดตาม ปรับปรุงประสิทธิภาพ
จุดแข็ง
- มีอาคารเรียนแยกเปนสัดสวน ประกอบดวยหองเรียน
หองปฏิบัติการ หองธุรการ หองประชุม หองพักนิสิต
หองคอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณพรอมใชงาน
- มีการกําหนดผูดูแลทั้งอาจารยและนิสิตชวยงาน
จุดออน
- ทําแผนพัฒนาระบบเครือขาย
- การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร และเครือขาย
Internet ไมเพียงพอ
- ขาดการรวบรวมระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการ -สงเสริมการพัฒนาระบบ e-learning
สืบคนขอมูลของภาควิชาที่สามารถสนับสนุนการเรียน e-teacher
การสอนและการบริการ

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
3.1 กิจกรรมเพื่อการ
จุดแข็ง สงเสริมการพัฒนาของ
นิสิต
จุดออน
- ขาดแผนงาน โครงการ/ กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนา
นิสิต (มีนอย)
3.2 ระบบอาจารยที่
จุดแข็ง
ปรึกษา
- มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
จุดออน

-

- สรางกิจกรรมเสริมใหแกนิสิต
- ใหความสําคัญของระบบอาจารยที่
ปรึกษา พัฒนาระบบการเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาดวยระบบอีเล็คทรอนิคสและ
เครือขาย Internet
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ
3.3 การใหบริการ
แนะนําอาชีพ และ
การศึกษาตอ

จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง

-

จุดออน
- ไมมีขอมูล/ บริการใหคําแนะนํา/ ประชาสัมพันธ ให
ความชวยเหลือดานอาชีพและการศึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 นโยบาย/ แผนและ จุดแข็ง ระบบสนับสนุนการ
วิจัย
จุดออน
- ไมมีแผนงานวิจัยในระดับภาควิชา
4.2 ทรัพยากรเพื่อการ จุดแข็ง วิจัย
จุดออน
- ขาดเงินทุนวิจัย

- นักวิจัยนิยมหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก
4.3 ผลงานวิจัย

จุดแข็ง

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

- เพิ่มเติมในระบบ Homepage ของ
ภาควิชา

- กําหนดนโยบายการวิจัยของภาควิชา/ ตั้ง
คณะกรรมการวิจัยระดับภาควิชา/ จัดกลุม
นักวิจัยประจําภาควิชาใหชัดเจนและบรรจุ
ไวใน Homepage ภาควิชา
-สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหมีการ
วิจัย

-

จุดออน
- การเผยแพรงานวิจัยมีนอย
- ผูวิจัยนิยมเก็บผลงานไว
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 วัตถุประสงคและ จุดแข็ง แผนงาน
จุดออน
- ไมมีนโยบายทางวิชาการที่เปนรูปธรรมเดนชัด แต
เปดโอกาสใหบริการทางวิชาการตามการรองขอ
- ไมมีแผนงานรายป

- กําหนดนโยบาย จัดทําแผน มี
คณะทํางานเฉพาะ กําหนดหนาที่
รับผิดชอบ
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ
5.2 การดําเนินการ

จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

-

จุดออน
- ไมมีการดําเนินการ และแผนงานที่ชัดเจน
- ไมมีการติดตามประเมินผลแผนงาน
5.3 งานบริการวิชาการ จุดแข็ง
รูปแบบอื่น ๆ
- มีบุคลากรที่เปนที่ยอมรับในกลุมวิชาการปาไม
- มีปจจัยเกื้อหนุนดานหองปฏิบัติการ อุปกรณ
เครื่องมือภาคสนาม
จุดออน
- รูปแบบการใหบริการไมแนนอน (การรับเชิญเปน
วิทยากร/ นักวิจัยรวม/ คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯลฯ) มี
วาระสั้น ๆ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 วัตถุประสงคและ จุดแข็ง แผนงาน
จุดออน
- ไมมีนโยบาย แผนงาน/ โครงการ
6.2 การดําเนินงาน

จุดแข็ง

-

จุดออน
- ไมมีการดําเนินงาน/ กิจกรรม เพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม หรือบรรจุเปนแผน
ประจําป
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 โครงสรางและ
จุดแข็ง
ระบบการบริหาร
-มีแผนภูมิ/ โครงสรางระบบการบริหารงาน ที่ชัดเจน
และกําหนดตัวบุคลตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
จุดออน
- ไมมีระบบการพัฒนาระบบการบริหาร

- จัดทําโครงการตามเทศกาล (ปใหม/ วัน
สําคัญทางศาสนา)

-สงเสริมใหผูบริหารไดรับการพัฒนาดาน
การบริหารและการจัดการ
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ
7.2 อํานาจ หนาที่ของ
บุคลากร

7.3 ระบบการคัดเลือก
บุคลากร

7.4 ระบบขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ

จุดแข็ง/จุดออน

จุดแข็ง
-มีการกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ และขอบเขตงาน
ของแตละตําแหนง
จุดออน จุดแข็ง
-มีระบบการคัดเลือกบุคลากร
-มีการประเมินบุคลากร
จุดออน
- ไมมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเต็มประสิทธิภาพ - สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
จุดแข็ง จุดออน
- ไมมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ตัดสินใจ

7.4 การมีสวนรวมใน
การบริหาร

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง

จุดแข็ง
- บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารดวยการเสนอแนะ
ในการประชุมอยางตอเนื่อง
จุดออน องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 แหลงเงิน
จุดแข็ง
งบประมาณ
- มีแผนการจัดทํางบประมาณรายป
- มีการติดตาม/ รายงานผลการใชจายงบประมาณ
- มีการใชจายที่ประหยัด
- ขอมูลรายรับ-รายจาย สามารถตรวจสอบได
จุดออน -

- เพิ่มพนักงานสายสนับสนุนที่มีความ
เชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
- กําหนดใหนิสิตชวยงานทําหนาที่
เจาหนาที่สารสนเทศ
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ
จุดแข็ง/จุดออน
8.2 การจัดสรรและการ จุดแข็ง
ตรวจสอบ
- มีการจัดทํากรอบ/ จัดสรรงบประมาณที่ประหยัด
- มีการตรวจสอบการใชงบประมาณรายปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
จุดออน
- ไมมีการประเมินผลการใชงบประมาณ/ การกระจาย
งบประมาณตามหมวดตาง ๆ ตามหลักสูตรตาง ๆ
องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 การประกันคุณภาพ จุดแข็ง
ภายใน
- ปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- มีระบบการประกันคุณภาพ
- มีคณะกรรมการกํากับดูแล
- ผานการตรวจสอบภายในจากคณะ 2 ครั้ง (2545-46)
จุดออน
- ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความสนใจตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ขาดระบบฐานขอมูลสนับสนุน
9.2 การประกันคุณภาพ จุดแข็ง
ภายนอก
- ผานการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง
จุดออน
- ยังไมไดรับการตรวจสอบจาก สมศ.

แนวทางการแกไข/พัฒนาปรับปรุง
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บทที่ 4
ขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน
ดัชนีประเมินคุณภาพภายในเปนดัชนีวัดคุณภาพที่บอกถึงการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพ เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว
การจัดทํารายงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Review Report: SRR) ของภาควิชาการจัดการ
ปาไมไดดําเนินการตามดัชนีการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งในระดับคณะวิชาซึ่งกําหนดใหมีดัชนีประเมิน
ภายในจํานวน 38 ดัชนี 33 ดัชนี สําหรับสํานัก/ สถาบัน และ 43 ดัชนีสําหรับระดับมหาวิทยาลัยโดยภาค
วิชาการจัดการปาไมไดประเมินตามกรอบของคณะวิชาทั้ง 38 ดัชนี ซึ่งมีรายละเอียด องคประกอบ ดัชนี
ประเมินภายในระดับภาควิชา ผลการตรวจสอบตามเกณฑ และหลักฐาน ดังแสดงในตารางที่ 28
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาการจัดการปาไม ตามดัชนีการประเมินคุณภาพภายใน

องคประกอบ
ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
1.ปรัชญา ปณิธาน
1. รอยละของการคงไวซึ่งนิสิตชั้นปที่ 2 ของภาควิชา
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินงาน

1.1 ปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค

แหลงขอมูล : ภาควิชา
2. ภาวะการทํางานของบัณฑิต (รอยละของการไดงาน
ทําของบัณฑิตภายใน 1 ป)

แหลงขอมูล : ภาควิชา
1.2 การประเมิน
3. โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน
แผนงานและโครงการ (เกณฑ 1. มีการดําเนินงานตามแผน 2.1+
เปนไปตามเวลาที่กําหนด 3.2+ ตรงตามวัตถุประสงค
4.3+ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5.4+ มีการศึกษา
และติดตามผล)
แหลงขอมูล: ภาควิชา

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
*สาขาการจัดการปาไม รอยละ 100
*สาขาวนศาสตรชุมชน รอยละ 84.62
*โครงการคูขนานสองปริญญา รอยละ
100

หลักฐาน
- QA. 2.4/23
- ฐานขอมูลภาควิชา

*สาขาการจัดการปาไม รอยละ 100
*สาขาวนศาสตรชุมชน รอยละ 100
*โครงการคูขนานสองปริญญา รอยละ
100

- QA. 2.4/25
- ฐานขอมูลภาควิชาฯ

เกณฑ 3
1. มีการดําเนินงานตามแผน +
2. เปนไปตามเวลาที่กําหนด +
3. ตรงตามวัตถุประสงค

-แฟมองคประกอบที่ 1 (QA. 1.2)
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
2. การเรียนการสอน
2.1 หลักสูตร

2.2 อาจารย

ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
4. หลักสูตรที่มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

แหลงขอมูล : ภาควิชา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปรับปรุง
เพื่อใชในป 2548)
5. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเทียบเทาตอ
อาจารยประจําทั้งหมดของภาควิชาเอก
แหลงขอมูล : ภาควิชา
6. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
แหลงขอมูล : ภาควิชา

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
*ปริญญาตรี (อยูระหวางการพิจารณาใน
คณะกรรมการระดับคณะ (สหกิจศึกษา)
*ปริญญาโท กําลังดําเนินการปรับปรุง
ใหม(นําเสนอกอนสิ้น กย.47)

หลักฐาน
- แฟม 2.1 หลักสูตร (QA 2.1)

รอยละ 54.54 (6/11)

- SRR 1

รอยละ 63.63 (7/11)

-SRR 1
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
2.3 การเรียนการสอน

2.4 นิสิต
2.5 การวัดและ
ประเมินผล

ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
7. การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ1. มี
การวัด 2. มีการประเมินผล 3. มีการแจงผลใหอาจารย
รับทราบ 4. มีการนําผลไปสูการปรับปรุง5. มีการวิจัย
ในชั้นเรียน)
แหลงขอมูล : ภาควิชา 1. มีการวัด 2. มีการประเมินผล
3. มีการแจงผลใหทราบ 4. มีการติดตามประเมินผล
ประชุมอาจารย/นิสิต
8. จํานวนโครงการวิจัยที่ทําเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู
แหลงขอมูล : ภาควิชา
9. มีระบบการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนิสิต (เกณฑ 1. มีเกณฑ การวัด 2. มีการ
แจงเกณฑการวัด 3. มีการประมวลผลขอ มูลการวัด 4. มี
การแจงผลการวัดใหนิสิตทราบ 5. มีการนําผลไปสูการ
ปรับปรุงเครื่องมือการวัด)
แหลงขอมูล : ภาควิชา

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
เกณฑ 3
(ประเมินโดยใชแบบ QA.01)
กับโปรแกรมที่ภาควิชาพัฒนาขึ้น
(ป 47 กองบริการการศึกษาเปดเว็ป
http:// eassess.ku.ac.th)

หลักฐาน
- QA.2.3/17

QA.2.3/6

-

-

เกณฑ 3

แฟมคะแนน ป.ตรี
แฟมคะแนน ป.โท
แฟมคะแนน ฝกงาน/ฤดูรอน
แฟมคะแนน I
เกณฑการวัดอยูใน Course Syllabus ทุกวิชา
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
2.6 ปจจัยเกื้อหนุน

ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
10. คาใชจายเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณคอมพิวเตอรสื่อ
การสอนและการปรับปรุงหองเรียน/หองปฏิบัติ การ ตอ
จํานวนนิสิตทั้งหมด
แหลงขอมูล : ภาควิชา
11. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการสรางกระบวนการ
เรียนรูของนิสิตตอจํานวนนิสิตใน

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
(ครุภัณฑ + คาซอม):ตรี+โท+เอก
(131,460+18,339):326
(459.50 บาท/คน)
8 units (จอ+CPU+Key board)
2 printers (B&W+สี)
1 plotter
1 scanner

แหลงขอมูล : ภาควิชา
12. คาใชจายในการบํารุงรักษาตอจํานวนปจจัยเกื้อหนุน 32,500 บาท
แหลงขอมูล : ภาควิชา
3.การพัฒนานิสิต
3.1 กิจกรรมเพื่อ
สงเสริม และ
พัฒนาการของนิสิต

13. จํานวนคาใชจายในกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการ
ของนิสิตที่จัดภายในภาควิชาตอจํานวนนิสิตทั้งหมด
แหลงขอมูล : ภาควิชา 1. โครงการฝกอบรม “ความรู
เบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร เพื่อประมวลขอมูลผล
การสํารวจทรัพยากรปาไม”

หลักฐาน
QA.2.6/28

QA. 2.6/281

QA. 2.6/28

- โครงการฝกอบรม ไมเสียคาใชจาย

QA. 3.1/36
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
3.2 ระบบอาจารยที่
ปรึกษา

ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
14. มีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา (เกณฑ 1. มีการ
จัดทําขอมูลเกี่ยวกับประวัติการเรียนของนิสิต 2. มีการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาของนิสิตภาย ในภาควิชา)
แหลงขอมูล : งานบริการการศึกษา
3.3 การใหการแนะนํา
เกี่ยวกับอาชีพ
4. การวิจัย
4.1 ทรัพยากรเพื่อ
15. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิชาตอ
สนับสนุนการวิจัย
อาจารยทุกระดับ
แหลงขอมูล : ภาควิชา
16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาที่ไดรับ
จากแหลงเงินภายนอกภาควิชาตออาจารยประจําทุก
ระดับ
แหลงขอมูล : ภาควิชา
17. รอยละของจํานวนเงินสนับสนุนงานจากภายนอก
ภาควิชาตองบประมาณวิจัยทั้งหมดวิจัย
แหลงขอมูล : ภาควิชา

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
เกณฑ 1

หลักฐาน
QA .3.2.1
QA.3.2.2
QA.3.2.3

-

-

-

แบบ ง.020
(มีกรอบการเงินสนับสนุนดานวิจัยทุกป)

4,164,000 บาท

QA.4.1/16

4,164,000 : 0

QA 4.1/40
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
4.2 ผลงานวิจัย

ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
18. จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ
แหลงขอมูล : ภาควิชา
19. จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสรางสรรคของอาจารยและนิสิตในระดับชาติ
และนานาชาติ
แหลงขอมูล : ภาควิชา และสนง.เลขานุการคณะ
5. การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 การดําเนินงาน
20. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน
แหลงขอมูล : ภาควิชา
21. จํานวนบุคคล/หนวยงานที่ขอรับบริการวิชาการของ
ภาควิชา
แหลงขอมูล : ภาควิชา
22. จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกภาควิชาตออาจารยประจําทั้งหมด

แหลงขอมูล : http://www.regis ku.ac.th.

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
13

-

*วิทยากร 8 ครั้ง
*ความรวมมือทางวิชาการ 9 เรื่อง
10 หนวยงาน

คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกภาควิชา :
จํานวนอาจารย 122 : 11
เฉลี่ย 11 คน/อาจารย 1 ทาน

หลักฐาน
QA. 4.1/16 + QA.4.1/40

-

QA 5.1/20

QA 5.1/20

-QA.7.5/30/3
- QA 3.2.2
- QA 5.1/22
- http://www.regis.ku.ac.th.
-
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 การดําเนินงาน
23. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

7.1 โครงสรางและ
ระบบการบริหาร

แหลงขอมูล : ภาควิชา
24. ระบบธรรมาภิบาลและภาวะผูน ํา (เกณฑ1. ผูบริหารมี
การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย แผนงานประจําปชัดเจน
รวมทั้งกระบวนการที่ทําใหเกิดธรรมาภิบาลและธรรมรัฐ 2.
มีการดําเนินการตามแผน พรอมทั้งสรางกลไกการ
ดําเนินงานปรากฏไวชัดเจน รวมทัง้ มีการประเมินความเสี่ยง
และมีกลไกการควบคุม 3. มีการนําผลการติดตามตรวจสอบ
และควบคุม มาใชในการจัดทําแผนงานแกปญหาในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและรายงานปฏิบัติ
รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและรายงานเปนระยะ 4.
นําแผนไปปฏิบตั ใิ หเกิดผลและนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
5. มีการทบทวนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การบริหารจัดการ รวมทั้งนําผลดังกลาวไปปรับแกวิสัยทัศน
ในปตอไป)

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
- เปนคณะอนุกรรมการดําเนินงานถวายผา
พระกฐินพระราชทาน ประจํา ป
พ.ศ.2546,2547
- รวมเปนเจาภาพสรางพระ
- รวมเปนเจาภาพทอดผาปามหากุศล
- รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี
-

หลักฐาน
- QA.6.1/23

-
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
7.2 ภาระงานและ
หนาที่ของบุคคลากร

ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
25. จํานวนอาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทาของภาควิชา

แหลงขอมูล : ภาควิชา
26. สัดสวนของจํานวนบุคลากรสาย ก ตอบุคลากรสาย
สนับสนุนในภาควิชา
แหลงขอมูล : ภาควิชา
7.3 ระบบการคัดเลือก 27. รอยละของคาใชจายในการพัฒนาอาจารยประจํา
บุคคลากร
ตองบดําเนินการทั้งหมด
แหลงขอมูล : ภาควิชา
28. จํานวนวันเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตอคนตอป
แหลงขอมูล : ภาควิชา

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
อาจารยตอจํานวนนิสต ป.ตรี 10 : 156
อาจารยตอจํานวนนิสิต ป.โท 10 : 155
อาจารยตอจํานวนนิสิต ป.เอก 10 : 9
รวม 10 : 320

หลักฐาน
- QA 7.2/25

11 : 4 (อาจารย 11 คน สายสนับสนุน 4
คน)

SRR (p.28)

กองทุนพัฒนาบุคลากร 100,000 บาท
งบดําเนินการ
669,574 บาท
รอยละ 14.935

- QA 7.3/27

จํานวนวันฝกอบรม 1 วัน
สายสนับสนุน 4 คน
*เฉลี่ย 1/4 วัน ตอคนตอป

- QA 7.3/28
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ตารางที่ 28 (ตอ)
องคประกอบ
ดัชนีประเมินภายใน ระดับภาควิชา
ผลการตรวจสอบตามเกณฑ
7.4 ระบบขอมูลเพื่อการ 29. ระบบฐานขอมูลในการบริหารการเงินบริหารการศึกษา
ตัดสินใจ
บริหารบุคคล และบริหารระบบคุณภาพครบทั้ง 4 ระบบ
ครบถวนเชือ่ มโยงเปนปจจุบนั และทันเวลา
แหลงขอมูล : ภาควิชา
7.5 การมีสวนรวมใน
30. จํานวนบุคลากรที่เปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตาง -จํานวนกรรมการสาย ก. 8 : 11 คน
การบริหาร
ๆ ภายในภาควิชาตอบุคลากรทั้งหมดในภาควิชา
สายสนับสนุน 2:4 คน
รวม 10 : 15
- การประชุมภาควิชาฯ 6 ครั้ง
แหลงขอมูล ภาควิชา
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 แหลงเงินและ
31. รอยละของเงินรายไดจากภายนอกรวมทั้งหมดตอ
32,000 : 701,754
งบประมาณ
รายรับจริงทั้งหมด
รอยละ 4.82
แหลงขอมูล : ภาควิชา 8.2 การจัดสรรและการ
ตรวจสอบ
9.ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
9.1 การประกันคุณภาพ 32. สัดสวนแผนงานที่ไดรับการดําเนินการตามที่ระบุไว ตอ
ภายใน
จํานวนแผนพัฒนาทั้งหมดที่กาํ หนดไวจากการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
แหลงขอมูล : ภาควิชา

หลักฐาน
-

- รายงานการประชุมภาควิชาฯ
QA 7.5/30/1,2,3,4,5,6

- การเงิน (สลข.)
- กองแผนงาน
- QA 8.2/65
-

-
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บทที่ 5
รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง
รายการเอกสารหลักฐานอางอิงตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 และ 4 ที่นํามาเปนหลักฐานไดแก หนังสือ
คําสั่ง หนังสือราชการ หนังสือเรียน ประกาศ บันทึกขอความ เอกสารประชาสัมพันธ รายงาน บันทึกการประชุม หนังสือ
คูมือ แฟมเอกสาร ฯลฯ จําแนกตามองคประกอบ 9 องค ประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่
รายการเอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
1) ปณิธาน/วัตถุประสงค
1.1) แผนปาย
1.2) แผนพับประประชาสัมพันธ
1.3) SSR ฉบับที่ 1, 2 และ 3
1.4) http://www.forest@ku.ac.th/management/index.html
1.5) เอกสารเวียน/ติดประกาศ
2) แผนดําเนินงาน
2. การเรียนการสอน
1) หลักสูตร
2.1) บรรจุลงในแผน CD

2) อาจารยประจํา

3) กระบวนการเรียนการ
สอน

หมายเหตุ
(ติดที่อาคารชั้นลาง)
( แฟม QA.1)
( แฟม QA.1)
(Website)
-

(เปน CD หลักสูตรคณะ)
(แผน Diskette)
2.2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
ที่ 2/2546 (5 ก.ย.46)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชา ที่ 2/2546(5 ก.ย.46)
การจัดการปาไม
2.3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาการ
ที่ 4/2546(5 พ.ย.46)
จัดการปาไม
2.4) มีระบบการสรรหา/คัดเลือกตามระเบียบ
ประกาศคณะวนศาสตร QA.2.2/8
2.5) มีการกําหนดภาระหนาที่
(ปรากฎอยูใน SRR1)
2.6) สัดสวนคุณวุฒิสูงกวาเกณฑ
(ปรากฎอยูใน SRR1)
2.7) อาจารย > 60% มีตําแหนงทางวิชาการ
(ปรากฎอยูใน SRR1)
2.8) มีสัดสวนอาจารย : นิสิตสูงกวา 1:20 และ 1:10
(ปรากฎอยูใน SRR1)
2.9) มีภาระงานมากกวา 35 ชม/สัปดาห/ภาคการศึกษา
(แบบสรุปภาระงานขั้นต่ํา
QA.2.2/14)
3.0) มีการประเมินอาจารย
(ดูแฟมบุคลากร/ศธ.
0513.10602/273)
3.1) มี Course Syllabus
(ดู Course Syllabus แฟม 3.1.1
3.1.2 และ 3.1.3)
3.2) มีอุปกรณสนับสนุนการสอน
(ดูภาคผนวก SRR1)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

องคประกอบที่

4) นิสิต

5) การวัดและประเมินผล

6) ปจจัยเกื้อหนุน
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3.3) มีการประเมินการเรียนการสอน
3.4) เปดสอนตามกําหนด
3.5) มีการนํานิสิตไปฝกงาน/ดูงาน
4.1) นิสิตจบการศึกษาตามเกณฑ
4.2) บัณฑิตจบการศึกษาดวย GPA > 2.5
4.3) นิสิตไดงานทํา > 80%
5.1) มีระบบการวัดและประเมินผล
5.2) เกณฑและวิธีวัดแจงใหนิสิตทราบ
5.3) มีการรายงานผลแกนิสิต
6.1) มีอาคาร หองเรียน/หองปฏิบัติการ
และอุปกรณ พรอมผูดูแล

หมายเหตุ
(ศธ.0513.10602/287)
(ดูตารางการเรียนการสอน)
(ดูคําสั่งฝกงานคณะ)
(ดูสถิติ) SRR1
(ดู SSR1)

6.2) มีตําราของภาควิชา
6.3) มีหองคนควาตํารา/เอกสาร
6.4) มีโสตทัศนูปกรณและสื่อการสอน
6.5) มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร/internet
6.6) มีสถานีฝกนิสิต

(มีกําหนดใน Course Syllabus)
(มีกําหนดใน Course Syllabus)
(แฟมคะแนน KU 5 และ KU 7)
*(ภาคผนวก/ภาระงาน)
*(เจาหนาที่สายสนับสนุน)
*(ดูแบบแปลนภาควิชา)
(ดูแฟม 2.6 ปจจัยเกื้อหนุน)
(อยูชั้น 2 ตึกภาควิชา)
(ดูตามหองเรียน/หองปฏิบัติการ.)
(ดูหองคอมพิวเตอร)
(ภาควิชาใช 2 แหง)

3.1) มีแผน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการนิสิต

-

3. การพัฒนานิสิต

3.2) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา

มีโครงการปฐมนิเทศ/ปจฉิม
นิเทศนิสิต
- โครงการฝกอบรมความรูเบื้องตน
ในการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
ประมวลผลขอมูลการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม
(ฐานขอมูลงานบริการการศึกษา)

4. การวิจัย
4.1) มีแผน/นโยบายสนับสนุน

(ดูแผนงบประมาณ
และสรุปขอมูลวิจัยป 46-47)

5.1) มีการใหบริการทางวิชาการนอกเหนือจากแผนงาน

ดูจดหมายขอความรวมมือ

5. การบริการทางวิชาการ
แกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(ไมมีนโยบายและแผนดําเนินงาน)

ดําเนินการตามวาระ

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

องคประกอบที่
7. การบริหารและการจัดการ
1) โครงสรางและระบบการ
บริหาร
2) อํานาจหนาที่ของ
บุคลากร
3) ระบบการคัดเลือก
บุคลากร

4) การมีสวนรวมในการ
บริหาร
1) แหลงงบประมาณ

2) การจัดสรรและการ
ตรวจสอบ
9. ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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หมายเหตุ

7.1) มีแผนภูมิ/โครงสรางการบริหารงาน
7.2) มีระบบการสรรหาผูบริหาร
7.3) มีการกําหนดไว

(ดูแฟม QA.7/SRR1)

7.4) มีระบบการคัดเลือก

(ตามเกณฑมหาวิทยาลัย)

7.5) มีการพัฒนาบุคลากร

7.6) มีการประเมินบุคลากร
7.7) มีการประชุมภาควิชา

(ลาไปศึกษาตอ/ฝกอบรม/ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บุคลากร)
(ศธ.0513.10602/273)
(ดูแฟมประชุม)

8.1) มีแผนงบประมาณ
8.2) มีการหาเงินนอกงบประมาณ
8.3) มีระบบการจัดสรรงบประมาณ
8.4) ตรวจสอบพัสดุประจําป

(ดู ทม.0405.02/45)
(ศธ.0513.11507-535)
(ดูกรอบการของบประมาณ)
(แบบ ง.020-021)

1) มีการประกันคุณภาพภายใน

(มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชา)
(มีการตรวจสอบระบบ QA
จากภายนอก/คณะ/มก.)

2) มีการประกันคุณภาพภายนอก

(ดูใน SSR 3 และ SRR1)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อนิสิตที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2545 และ 2546

สาขาการจัดการปาไม
นิสิตสาขาวิชาการจัดการปาไม จบปการศึกษา 2545 (42XXXXXX)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
น.ส.วาสนา
น.ส.อนงค
น.ส.จุรีพร
น.ส.กาญจนสุมาต
นายมนตรี
นายไกรรพ
นายยุทธนา
นายณรงคศักดิ์
นายอดุลยเดช

10. นายชาตรี
11. นายสรรพสิทธิ์
12. นายชุณการศักดิ์
13. นายสุขพงศ
14. นายนิภพ
15. นายโกวิท
16. นายกิตติศักดิ์

สกุล
สุราวุธ
ปอมคํา
สิริธัชชเยศ
บูรพญา
อิณตะเสน
พงษพิบูลเกียรติ
แสงทอง
นิธิอนิโยปกรณ
ขุนทอง
มีแกว
ไชยรา
นววิจตรกุล
ไทรทอง
โคตรชมภู
บุญหลอ
ถาวงษกลาง

สถานที่ทํางาน
ปาไมเขตจังหวัดตาก
กรมอุทยานแหงชาติฯ
ศึกษาตอสาขาวิชาการจัดการปาไม
กรมอุทยานแหงชาติฯ
กรมอุทยานแหงชาติฯ
ศึกษาตอสาขาวิชาการจัดการปาไม
ศึกษาตอสาขาวิชาการจัดการปาไม
กําลังจะศึกษาตอ
โครงการพระราชดําริฯ ดอยฟาหาม
จ.เชียงใหม
ศูนยวิจัยลุมน้ําแมกลอง จ.กาญจนบุรี
จ. เชียงใหม (ออป.)
บริษัท เอส.พี ซูซูกิ (จํากัด) มหาชน
จ. ราชบุรี
จ. อุตรดิตถ (ออป.)
จ. เพชรบูรณ (ออป.)

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม

87

นิสิตสาขาวิชาการจัดการปาไม จบปการศึกษา 2546 (43XXXXXX)
ชื่อ
1. น.ส.ทิชานันท
2. น.ส.บังอร

ดิฐษา
คําหลอม

เรียนตอ
กรมพัฒนาที่ดิน

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทรัพยศิริโสภา
ศักรินทราภิบาล
จันทนสุริย
ไชยปญญา
ร่ํารวย
ระวาดชัย
ทุมชาย

บริษัท ENGIS จํากัด
บริษัท ยู-เทค จ.ฉะเชิงเทรา
กรมอุทยานฯ
กรมทรัพยากรฯ
กรมอุทยานฯ
กรมปาไม
จ.ขอนแกน (ศูนยเพาะชําฯ)

จารุจินดา
สุริยะ

จ. ตรัง
จ. ตรัง

น.ส.ศิริรัตน
น.ส.นริศรา
น.ส.วรนุช
น.ส.ปราณี
น.ส.สุชาดา
น.ส.นุชนาถ
น.ส.วิภาพร

10. น.ส.ชุลีพร
11. น.ส.วัลยา

สกุล

สถานที่ทํางาน

เบอรโทรศัพท
0-9153-9114
0-9249-7920,
0-9490-3392
0-6613-4584
0-9026-3896
0-9708-2487
0-6262-6300
0-9436-3482
0-6619-1826
0-9713-4284,
0-6354-6322
0-9078-9070
0-6045-9948

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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สาขาวนศาสตรชุมชน
ชื่อ
1. น.ส.ไพลิน

สกุล
พูนทรัพยสถิต

2. น.ส.นิธินันท

แสนอินอํานาจ

3. นายตระกูลวิทย
4. น.ส.ปวีนา
5. นายวสันต
6. นายนริศ
7. น.ส. จีรภา
8. นายถาวร
9. นายดุสิต
10. นายโกสิน
11. นายสุขสันต
12.

อรรถมานะ
ศรีพันธบุตร
สางสวัสดิ์
ธรรมรังษี
ทนุรัตน
ภุมลี
สืบตระกูล
ชาญสุข
ทวีชีพ

สถานที่ทํางาน
โครงการนํารองการพัฒนาการมีสวน
รวมเพือ่ การพัฒนาการจัดการอุทยาน
แหงชาติอยางยัง่ ยืน สํานักอุทยาน
แหงชาติ
สํานักแผนและนโยบาย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการหลวง จ.นาน
บริษัทยนตรกิจ (ประชาสัมพันธ)
อุทยานแหงชาติออบหลวง จ.เชียงใหม
ศึกษาตอ
ศูนยเพาะชํากลาไม จ.ขอนแกน
ศูนยสมุนไพร จ.ลําปาง
บริษัทฮอนดา (พนักงานขาย)
เจาหนาที่สํารวจขอมูล จ.ราชบุรี
ประกอบอาชีพอิสระ

เบอรโทรศัพท
0-9175-1856

0-2631-4941 กด
5
0-9037-9037
0-9028-2966
0-9147-0339
0-6612-9148
0-9180-0350
0-4013-9166
0-9167-4060

โครงการคูข นานสองปริญญา
ชื่อ
1. นางสาววิรงรอง
2. นายอํานาจ

สกุล
ดวงใจ
มณฑาทอง

สถานที่ทํางาน
ศึกษาตอ
โครงการนํารองการพัฒนาการมีสวน
รวมเพือ่ การพัฒนาการจัดการอุทยาน
แหงชาติอยางยัง่ ยืน สํานักอุทยาน
แหงชาติ

เบอรโทรศัพท

ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการปาไม
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