
 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะวนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม ฉบับ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

............................... 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวน้ีไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ

วันท่ี 4 ตุลาคม 2555 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2554 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุม ครั้งท่ี

....../..................เมื่อวันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ............. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ี เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2559 

ต้ังแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประเทศ 

4.3 เพื่อใหสอดคลองกับผลการวิจัยสถาบันที่ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานมีความตองการมหาบัณฑิต ที่มี

ความรูความสามารถดานการคิดวิเคราะห การวางแผน และการใชเทคโนโลยีในการวิจัยและการ

จัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข   

5.1 ลดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิมไมนอยกวา 38 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

5.2 ปดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังตอไปน้ี 

01301522 บูรณาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

5.3 ปรับปรุงรายวิชา  จํานวน 3 รายวิชา ดังตอไปน้ี 

01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า 3(2-3-6) 

01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 3(3-0-6) 

01301582 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-3-6) 

 



 

5.4 ปรับแผนการรับนิสิต 

หลักสูตรเดิมมีแผนการรับนิสิตปละ 15 คน ปรับแผนการรับนิสิตเปนปละ 10 คน 

5.5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา                  38 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

                          ไมนอยกวา                     36 หนวยกิต 

 

ลดหนวยกิต 

1. วิชาเอก           ไมนอยกวา                   26 หนวยกิต 1. วิชาเอก             ไมนอยกวา                     24 หนวยกิต ลดหนวยกิต 

- สัมมนา                                             2 หนวยกิต 

01301597  สัมมนา                                   1, 1 

- สัมมนา                                                 2 หนวยกิต 

01301597  สัมมนา                                        1, 1 

 

- วิชาเอกบังคับ                                    12 หนวยกิต - วิชาเอกบังคับ                                        12 หนวยกิต  

01301521 การจัดการลุมน้ําประยุกต           3(2-3-6) 

01301522 บูรณาการจัดการลุมน้ําและ          3(3-0-6) 

สิ่งแวดลอม 

01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมน้ํา    3(2-3-6)                -ปรับปรุงรายวิชา 

-ปดรายวิชา 

01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน           3(2-3-6) 01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน            3(2-3-6)  

01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมปาไม      3(3-0-6)                   

01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการ            3(3-0-6) 

                  ลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม  

01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ   3(3-0-6) 

01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการ             3(3-0-6) 

 ลุมน้ําและสิ่งแวดลอมปาไม  

-ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 

 

- วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา                  12 หนวยกิต  - วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา                         10 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา      10 หนวยกิต  

01301511 การควบคุมการชะลาง                3(2-3-6) 

                  พังทลายของดิน 

01301511 การควบคุมการชะลาง                 3(2-3-6) 

                  พังทลายของดิน 

 

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

01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา   3(3-0-6) 

                  และการไกลเกลี่ยขอพิพาท                  

01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา   3(3-0-6) 

                  และการไกลเกลี่ยขอพิพาท                   

 

01301541 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมน้ํา      3(2-3-6) 

                  และสิ่งแวดลอมปาไม 

01301541 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมน้ํา      3(2-3-6) 

และสิ่งแวดลอมปาไม 

 

01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง    3(2-3-6) 

                  เพ่ือการจัดการลุมน้ํา 

01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมน้ํา    3(2-3-6)                  

01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมน้ํา                    3(2-3-6) 

01301571 การวางแผนและการจัดการระบบ   3(2-3-6) 

                 การใชที่ดินแบบบูรณาการ  

01301582 การประเมินผลกระทบ              3(2-3-6) 

                  สิ่งแวดลอมปาไม 

01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง    3(2-3-6)                                

                 เพ่ือการจัดการลุมน้ํา 

01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมน้ํา    3(2-3-6)                 

01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมน้ํา                    3(2-3-6) 

01301571 การวางแผนและการจัดการระบบ   3(2-3-6) 

                 การใชที่ดินแบบบูรณาการ  

01301582 การประเมินผลกระทบ              3(2-3-6) 

                  สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

-ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

01301583 คุณภาพน้ําในการจัดการลุมน้ํา       3(2-3-6)                 

01301596 เร่ืองเฉพาะทางการจัดการลุมน้ํา           1-3 

                 และสิ่งแวดลอมปาไม 

01301583 คุณภาพน้ําในการจัดการลุมน้ํา       3(2-3-6)               

01301596 เร่ืองเฉพาะทางการจัดการลุมน้ํา           1-3 

และสิ่งแวดลอมปาไม 

 

01301598 ปญหาพิเศษ                                  1-3 01301598 ปญหาพิเศษ                                   1-3  

2. วิทยานิพนธ      ไมนอยกวา                   12 หนวยกิต 

01301599 วิทยานิพนธ                                 1-12 

2. วิทยานิพนธ      จํานวน                            12 หนวยกิต 

01301599 วิทยานิพนธ                                     1-12 

 

 



 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงการสรางใหม 

1. วิชาเอก ไมนอยกวา       24 หนวยกิต 

    -สัมมนา 

    -วิชาเอกบังคับ 

    -วิชาเอกเลือก 

2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

 

 

     12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา    26 หนวยกิต 

                   2 หนวยกิต 

    12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     24 หนวยกิต 

                   2 หนวยกิต 

     12 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     10 หนวยกิต 

ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา     36 หนวยกิต ไมนอยกวา    38 หนวยกิต ไมนอยกวา    36 หนวยกิต 

7. หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร  ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร : 25230021100121 

ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอมปาไม 

ช่ือหลักสูตร  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Watershed and Forest 

Environmental Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม) 

ช่ือยอ :  วท.ม. (การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม) 

ช่ือเต็ม :  Master of Science (Watershed and Forest Environmental Management) 

ช่ือยอ :  M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) 

3. วิชาเอก 

ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มคอ. 2 



 

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพของหลักสูตร 

1) หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

2) ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอมปาไม 

3) เริ่มใชมาต้ังแตปการศึกษา 2545 

4) ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2554 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครัง้ที ่7/2559 

เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

2) ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุม

ครั้งที ่….  เมื่อวันที่ …..… เดือน ………..………พ.ศ. ………..  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ป พ.ศ. 2560 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการปาไม นักวิชาการสิ่งแวดลอม ของภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ 

8.2  นักวิจัยดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรระหวาง

ประเทศ 

8.3  อาจารยดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน 

8.4 ผูประสานงานโครงการดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 

8.5 ผูเช่ียวชาญดานจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม ประจําบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดลอม 

8.6 อาชีพอิสระ หรือนักธุรกิจ 

 

 



 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

(ทุกระดับ) 

ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ

การศึกษาทุกระดับ 

1. นายกิติชัย  รัตนะ  

3 9611 00082 49 9 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วนศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยม

อันดับหน่ึง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534 

2. นายปยพงษ ทองดีนอก 

3 3097 00153 58 6 

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

วท.บ.  (วนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

3. นายสมนิมิตร พุกงาม 

3 7601 00455 53 9 

 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (วนศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในหลายทศวรรษที่ผานมา สงผลใหเกษตรกรเปลี่ยนวิถี

จากการทําการเกษตรเพื่อการยังชีพ เปนการเกษตรเชิงพาณิชย กอใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม

เหมาะสม ความตองการใชที่ดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตมีมากข้ึน ทําใหพื้นที่ปาธรรมชาติถูกบุกรุกเพื่อขยายเปน

พื้นที่เกษตรกรรม มีการทําการเกษตรและต้ังชุมชนบนที่สูง และพื้นที่ลาดชัน มีการใชปุยและสารกําจัดศัตรูพืช 

สงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน นํ้า  ปาไม ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และแหลงตนนํ้าลําธาร ในบางกรณีกอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางชุมชนที่อาศัยอยูบนพื้นที่ตน

นํ้าลําธารกับผูที่อยูทายนํ้า 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การที่จะแกปญหาดังกลาวในขอ 11.1 น้ัน มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับความรวมมือจาก

ชุมชนที่เปนทั้งผูกอใหเกิดปญหา และเปนผูรับผลกระทบที่ตนเองกอข้ึน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ



 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการนํามากําหนดนโยบายหรือแนวทาง

ในการแกปญหาแบบบูรณาการและเปนที่ยอมรับของประชาชน 

11.3 สถานการณทางการเมืองและสิง่แวดลอม 

ในขณะที่ประเทศไดพัฒนาไปตามยุคสมัย พรอมการเสื่อมโทรมและปญหาสิ่งแวดลอมที่เพิ่มมากข้ึน 

การเช่ือมโยงระหวางประเทศ การติดตอสื่อแบบไรพรมแดนที่รวดเร็ว ผูที่จบการศึกษาจะตองเปนผูที่รอบรูเชิง

วิชาการดานการจัดการลุมนํ้า สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ไมเฉพาะใน

ระดับประเทศเทาน้ัน อยางนอยในป 2558 ประเทศไทยตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ผูที่จบ

การศึกษาจะตองเปนผูที่รอบรูในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกดวยเพิ่มภัยพิบัติ นํ้าทวม ภัยแลง ดินโคลนถลม การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีพัฒนาข้ึนเพื่อใหครอบคลุมองคความรูที่สําคัญตอการนําไปใชแกปญหาดังกลาวในขอ 11 

โดยกําหนดใหนิสิตทุกคนไดศึกษาในเชิงลึกถึงผลกระทบของการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของตอ

การทําหนาที่ของระบบนิเวศลุมนํ้า และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่ไม

เหมาะสม โดยใชหลักการ แนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศลุมนํ้าแบบบูรณาการ ซึ่ง

เกี่ยวของกบัการจัดการทั้งทางดานชีวภาพ กายภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของชุมชน ควบคูกันไป 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรน้ีมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิจัย สราง

องคความรูใหมและนวัตกรรมได ช้ีนําและใหบริการทางวิชาการแกสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม คงไวซึ่ง

ภูมิปญญาไทยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สอดคลองกับพันธกิจหลักของภาควิชา 

12.3 ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคอาเซียน 

หลักสูตรน้ีมุงที่จะใหผูที่จบการศึกษามีความรูความเขาใจวิทยาการดานการจัดการนิเวศวิทยาลุมนํ้า 

ครอบคลุมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ในระบบนิเวศลุมนํ้าโดยเฉพาะทรัพยากร ดิน นํ้า ปาไมใน

ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกดวย 

 



 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

ไมม ี

13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ  

ไมมี  

 หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูเชิงลึกถึงผลกระทบของการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่

เกี่ยวของตอการทําหนาที่ของระบบนิเวศลุมนํ้า ในการใหทรัพยากรนํ้าที่ดีทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และ

ระยะเวลาการไหล โดยการประยุกตองคความรูดานการจัดการลุมนํ้าแบบบูรณาการ ทั้งดานชีวกายภาพ 

เศรษฐศาสตร สังคม และวัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมนํ้าไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคของ

หลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1) มีความรู ความเขาใจ ถึงแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมทั้งทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปองกันและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอมปาไมที่เกิดจากกิจกรรม

การใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมนํ้า ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู ทั้งทางดานชีวกายภาพ และเศรษฐศาสตร สังคม และ

วัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไมไดอยางเหมาะสม 

3) มีทักษะและศักยภาพทางการศึกษาวิจัยระดับสูง สามารถคนหาและพัฒนาองคความรู ตลอดจนนําไป

ประยุกตใชแกปญหาหรือกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้าใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอสวนรวม รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนและกลยุทธน้ีจัดทําเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตร โดยมีระยะเวลาใชแผน 5 ป  

 



 

การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. การพัฒนาทักษะการสอน/การ

ประเมินผลของอาจารยตามผล

การเรียนรูท้ัง 5 ดาน 

 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย 

ท้ัง 5 ดานคือ คุณธรรมจริยธรรม 

ความรูทักษะทางปญญา  ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และทักษะใน

การวิเคราะหและการสื่อสาร 

- จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ

การสอนและการประเมินผลของ

อาจารยตามผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 

- ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ

ทักษะการสอนของอาจารยท่ีมุงผล

การเรียนรูท้ัง 5 ดาน 

2. การพัฒนาทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษในการเรียนรูและ

ปฏิบัติวิชาชีพ 

- จัดใหมีการเรียนการสอนท่ีเนน

การคนควาตําราหรือแหลงขอมูล

ภาษาอังกฤษ และการเขียน

บทความภาษาอังกฤษ 

- สนับสนุนใหนิสิตไปนําเสนอ

ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ

ประชุมนานาชาต ิ

- นิสิตมีผลการสอบภาษาอังกฤษผาน

ตามเกณฑท่ีกําหนด  

- มีรายวิชาท่ีมีการมอบหมายงานให

นิสิตคนควาและ/หรือทํารายงาน

ภาษาอังกฤษ 

- แหลงสนับสนุนทุนในการนําเสนอ

ผลงานวิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัย 

- เอกสารประชาสัมพันธใหนิสิตเสนอ

ผลงานเปนภาษาอังกฤษ 

3. การพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

- สงเสริมการเขารวมกิจกรรมจิต

อาสาเพ่ืองานสาธารณประโยชน 

และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- จัดโครงการรวมทํากิจกรรม

สาธารณประโยชน และ/หรือ การ

มีสวนรวมดานการอนุรักษท่ี

เก่ียวของกับการจัดการลุมนํ้า 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมระหวางอาจารยและ

นิสิต 

- นิสิตอยางนอยรอยละ 80 เขารวม

กิจกรรมสาธารณประโยชนและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมรวมทํา

กิจกรรมสาธารณประโยชนท่ี

เก่ียวของกับการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอม 



 

การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

4. การพัฒนาใหนิสิตสามารถใช

องคความรูไปปฏิบัติงานไดจริง 

- สงเสริมใหมีการเรียนรูจากการได

ปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี (learning by 

doing) 

- ใหหนวยงานปฏิบัติหรือผูใช

บัณฑิตมีสวนรวมในการกําหนด

หัวขอ ใหคําแนะนําการจัดทํา

วิทยานิพนธ 

- มีการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีจริงโดย 

การฝกปฏิบัติงานภาคสนามและ

การศึกษาดูงานในรายวิชาตางๆ  

- มีการปรึกษาหารือระหวาง

หนวยงานปฏิบัติดานการจัดการลุม

นํ้าและสิ่งแวดลอมกับอาจารยผู

ควบคุมวิทยานิพนธถึงหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีเหมาะสม  

- วิทยานิพนธของนิสิตหรืองานวิจัย

ของอาจารย 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เปนแบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมม ี

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ดําเนินการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ มี 2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 

ภาคการเรียนที่ 2  เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

2.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสาขาวิชาวนศาสตร เกษตรศาสตร 

นิเวศวิทยา ชีววิทยา สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร หรือสาขาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของ  



 

2.2.2 มี คุณสมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดจบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการลุมนํ้าและ

สิ่งแวดลอมในระดับปริญญาตรีอาจไมมีพื้นฐานความรูดานการจัดการลุมนํ้าที่เพียงพอ  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

เพื่อเปนการปรับพื้นฐานใหแกผูเขาศึกษาที่ไมไดจบจากสาขาวิชาโดยตรง กําหนดใหเรียนรายวิชา

พื้นฐานเปนรายวิชาเงื่อนไข  ตามดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ และคณะกรรมการประจําตัวนิสิต 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ปการศึกษา ปที ่1 ปที ่2 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา 

2559 10 - 10 คาดวาจะมีผูจบการศึกษา 

2560 10 10 20 ตลอดหลักสูตรปละ 10 คน 

2561 10 10 20 เริ่มจบป พ.ศ. 2561 

2562 10 10 20  

2563 10 10 20  

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา  362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 

 

 

 

 



 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

หมวดงบประมาณ ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบดําเนินงาน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

   - คาตอบแทน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

   - คาใชสอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

   - คาวัสดุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

   - คาสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2. งบอุดหนุน* 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3. รายจายอื่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจายทั้งสิ้น 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 

จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 

คาใชจายตอหัวในการผลิต  

บัณฑิตตามหลักสูตรตอป  

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

หมายเหตุ: * งบอุดหนุน คือ คาครุภัณฑที่จัดซื้อจากงบประมาณแผนดิน 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน และศึกษาคนควาดวยตนเอง  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. วิชาเอก    ไมนอยกวา    24 หนวยกิต 

- สัมมนา         2 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ      12 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 



 

3.1.3 รายวิชา 

ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  

- สัมมนา 2 หนวยกิต  

01301597 สัมมนา  

(Seminar) 

      1,1 

- วิชาเอกบังคับ                                                               12  หนวยกิต 

 01301521** 

 

วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า 

(Watershed Ecosystem Management 

Science) 

3(2-3-6) 

 01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน 

(Land Use Ecohydrology) 

3(2-3-6) 

 01301581** วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 

(Integrated Environmental Science) 

3(3-0-6) 

 01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Research Techniques in Watershed and 

Forest Environmental Management) 

3(3-0-6) 

 - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   10  หนวยกิต 

      ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

 01301511 การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

(Soil Erosion Control) 

3(2-3-6) 

 01301531 การบริหารงานลุมนํ้า 

(Watershed Administration) 

3(3-0-6) 

 01301532 การมีสวนรวมในการจัดการลุมนํ้าและการไกลเกลี่ย

ขอพิพาท  

(Participatory  Watershed Management and 

Dispute Resolution) 

3(3-0-6) 

 01301541 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Technology for Watershed and Forest 

Environmental Management) 

3(2-3-6) 

 01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันสูงเพื่อการจัดการลุมนํ้า 

(Advanced  GIS for Watershed Management)  

3(2-3-6) 

 **รายวิชาปรับปรุง 

 



 

 01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมนํ้า 

(Watershed Management Modeling) 

3(2-3-6) 

 01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมนํ้า 

(Watershed Meteorology) 

3(2-3-6) 

 01301571 การวางแผนและการจัดการระบบการใชที่ดินแบบ

บูรณาการ 

(Integrated Land Use System Management 

and Planning) 

3(2-3-6) 

 01301582** การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment) 

3(2-3-6) 

 01301583 คุณภาพนํ้าในการจัดการลุมนํ้า 

(Water Quality in Watershed Management) 

3(2-3-6) 

 01301596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Selected Topics in Watershed and Forest 

Environmental Management) 

1-3 

 01301598 ปญหาพิเศษ  

(Special Problems) 

1-3 

ข. วิทยานิพนธ      ไมนอยกวา   12  หนวยกิต                                   

 01301599 วิทยานิพนธ                                           

(Thesis) 

1-12 

3.1.4 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ลุมนํ้า และสิ่งแวดลอมปาไม ประกอบดวยเลข  8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

เลขลําดับที่ 1 - 2  (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับที่ 3 - 5  (301) หมายถึง  สาขาวิชาการจดัการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับช้ันป 

เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปน้ี 

1 หมายถึง กลุมวิชาการอนุรักษ 

2 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการลุมนํ้า 

3 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐกิจ-สังคมของลุมนํ้า 

4 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยี 



 

5 หมายถึง กลุมวิชาดานอุตุนิยมวิทยา 

6 หมายถึง กลุมวิชาดานอุทกวิทยา 

7 หมายถึง กลุมวิชาการใชที่ดิน 

8 หมายถึง กลุมวิชาสิ่งแวดลอม 

9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

เลขลําดับที่ 8      หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 

3.1.5 แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01301581 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 3(3-0-6) 

01301591 เทคนิคการวิจัยทางลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก                                          3(- - -)   

  รวม         9( - - - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า                                         3(2-3-6) 

 วิชาเอกเลือก                                         6(- - -)  

                         รวม            9( - - - ) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชที่ดิน      3(2-3-6) 

01301597 สัมมนา       1 

01301599 วิทยานิพนธ                          3 

 วิชาเอกเลือก                          1-3(- - -)   

  รวม           8-10( - - - )   

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01301597 สัมมนา                      1 

01301599 วิทยานิพนธ                     9 

            รวม              10 

 



 

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

01301511 

 

การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน    

(Soil Erosion Control) 

3(2-3-6) 

 กระบวนการชะลางพังทลายของดิน แบบจําลองการชะลางพังทลายของดิน 

การชะลางพังทลายแบบรองลึกและดินถลม การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เพื่อประเมินการชะลางพังทลายของดิน หลักการและวิธีการควบคุมการ ชะลาง

พังทลายของดินที่เหมาะสม ฝายตนนํ้าและหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า  

Process of soil erosion. Soil erosion model. Gully erosion and 

landslide. GIS application for soil erosion estimation. Principles and 

methods for appropriate soil erosion control. Check dam and vetiver 

grass for soil and water conservation. 

01301521** วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า 

(Watershed Ecosystem Management Science) 

3(2-3-6) 

 การประยุกตหลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการลุมนํ้า กระบวนการทางอุตุ-

อุทก วิทยาลุ ม นํ้ า  การใชที่ ดิ น การอ นุรักษ ดิน นํ้า  และป าไม  ก ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และมนุษยมิติในการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้า พล

วัตรในการจัดการลุมนํ้า บูรณาการจัดการระบบลุมนํ้า และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การ

จัดทํารายงานกรณีศึกษาโครงการพัฒนาดานการจัดการลุมนํ้า มีการศึกษานอกสถานที ่

 Application of watershed management principles and practices. 

The processes of watershed hydro-meteorological, land use, forest, soil 

and water conservation, natural resources and environmental 

management, and human dimension for watershed ecosystem 

management. Dynamical watershed management. Integration of 

sustainable watershed and environmental system management. Written 

report on the case study of development watershed management 

project. Field trip required. 

** รายวิชาปรับปรุง 

 

 

 



 

01301531 การบริหารจัดการลุมนํ้า 

(Watershed Administration) 
3(3-0-6) 

 หลักการวางแผน การออกแบบกระบวนการบริหารงานลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม

แบบบูรณาการ การนําแผนสูการปฏิบัติ แผนการติดตามและประเมินผล กฎและ

ระเบียบเพื่อการบริหารลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม    

Planning principles. Design of integrated administration process 

for watershed and environment. Plan implementation,  monitoring and 

evaluation plan. Laws and regulations for watershed and environmental 

administration. 

01301532 

 

การมีสวนรวมในการจัดการลุมนํ้าและการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(Participatory Watershed Management and Dispute 

Resolution) 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิดและหลักการดานการมีสวนรวมของสาธารณชน การวิเคราะห ขอ

พิพาทในเชิงบูรณาการ การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางกระบวนการ มีสวน

รวมของสาธารณชนในการจัดการลุมนํ้า และการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เหมาะสม มี

การศึกษานอกสถานที ่

Concept and principles in public participation. Integrated 

approach to dispute analysis, stakeholders analysis. Process formulation 

of public participation in watershed management and appropriate 

dispute resolution. Field trip required.  

01301541

  

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Technology for Watershed and Forest 

Environmental Management) 

3(2-3-6) 

 ฮารดแวรและซอฟตแวรทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  นวัตกรรมเครื่องมือ

ทางดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ดิน ปาไม สิ่งแวดลอม การสรางและดัดแปลง

เครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของขอมูล 

  Hardware and software in environmental technology. Innovation 

of field instruments of meteorology, hydrology, soil, forest and 

environment. Invention and modification of instruments, data collection, 

analysis, and interpretation.  

 



 

01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูงเพ่ือการจัดการลุมนํ้า 

(Advanced GIS for Watershed Management) 

3(2-3-6) 

 ลักษณะเฉพาะของขอมูลเชิงพื้นที่  แบบจําลองสภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข  

การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกวิทยา การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบ

หลายเงื่อนไข การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการลุมนํ้า ภูมิวิทัศน

ทางอุทกวิทยา 

Spatial data characteristics. Digital terrain model. Spatial analysis 

in hydrology. Spatial multi criteria decision analysis. Application of GIS 

for watershed management. Geovisualization in hydrology. 

01301543 การจําลองแบบการจัดการลุมนํ้า 

(Watershed Management Modeling) 

3(2-3-6) 

 ประเภทของแบบจําลอง การจําลองแบบมโนทัศน การจําลองแบบทางอุตุ-

อุทกวิทยา การชะลางพังทลายดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดิน และ

พลวัตรประชากร โปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการหาผลลัพธที่เหมาะสม และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การปรับเทียบและการตรวจสอบความถูกตองแบบจําลอง  

 Types of model, conceptual modeling. Hydro-meteorological, soil 

erosion, land use/land cover change and population dynamic modeling. 

Linear programming, optimization model and decision support system. 

Model calibration and verification. 

01301551 อุตุนิยมวิทยาลุมนํ้า 

(Watershed Meteorology) 

3(2-3-6) 

 สภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุมนํ้า ลักษณะอากาศใกลผิวดิน การคายระเหยนํ้า 

และการหมุนเวียนของพลังงานในลุมนํ้า  ปจจัยควบคุมความผันแปรของสภาพ

ภูมิอากาศ การตรวจวัดสภาพอากาศดวยเครื่องมือบันทึกอัตโนมัติ ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดิน  สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกรอนตอ

พื้นที่ลุมนํ้า  

Meteorological aspect in watershed areas. Microclimate, 

evapotranspiration and energy cycle in watershed. Controlling factors of 

climate variation.  Measurement of climate by automatic recording 

device. Effects of land use/land cover change climate change and global 

warming towards watershed areas.  

 



 

01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใชท่ีดิน 

(Land Use Ecohydrology) 

3(2-3-6) 

 กระบวนการทางนิเวศอุทกวิทยา พลวัตรพืช-ดิน-นํ้าของลุมนํ้า การจําลอง

แบบนิเวศอุทกวิทยา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดินและ

สภาวะโลกรอนตอหนาที่ของระบบนิเวศอุทกลุมนํ้า  

Ecohydrological process. Watershed plant-soil-water dynamics. 

Ecohydrological modeling. Impact of land use/cover change and global 

warming on watershed ecohydrological functions.  

 

01301571 การวางแผนและการจัดการระบบการใชท่ีดินแบบบูรณาการ 

(Integrated Land Use System Management and 

Planning) 

3(2-3-6) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีปฏิบัติในการวางแผน และการจัดการระบบการใชที่ดิน

แบบบูรณาการ กระบวนการและวิธีการวางแผนการใชที่ดินแบบบูรณาการ การ

จําแนกสมรรถนะที่ดินและความเหมาะสมของที่ดิน การใหสาธารณชนมีสวนรวมใน

การวางแผนการใชที่ดินแบบบูรณาการ มีการฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการใชที่ดิน และ

มีการศึกษานอกสถานที ่

 Theories, concepts, and practices in integrated land use system 

planning and management. Method and process for integrated land use 

planning. Land capability and land suitability classification. Public 

participation in integrated land use planning. Land use planning practices 

and field trip required. 

01301581** วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบูรณาการ 

(Integrated Environmental Science) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดสําหรับการศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ความเขาใจในกระบวนการ

วิทยาศาสตรและมิติสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการศึกษาสิ่งแวดลอม ไดแก ทรัพยากรศาสตร นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร มนุษยมิติ 

อนามัยและสาธารณสุข การทองเที่ยว และมลพิษสิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงคของการจัดการลุมนํ้า 

 

 

 

 

 

** รายวิชาปรับปรุง  



 

Concepts in environmental science study. Understanding in 

scientific process and environmental science dimension.   Relationship 

of various subject fields related to environmental studies such as 

resource studies, ecology, economics, human dimension, public health 

and sanitation, tourism, and pollutions to fulfill watershed management 

objectives. 

01301582** การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment) 

3(3-0-6) 

 วิธีการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก

โครงการพัฒนาที่มีหลายวัตถุประสงค  มาตรการปองกันและควบคุมผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึน การประเมินผลกระทบทางสังคมสุขภาพ และยุทธศาสตร 

การจัดการระบบสิ่งแวดลอม การเปรียบเทียบโครงสรางของพื้นที่ศึกษากับพื้นที่ที่มี

ศักยภาพสูง (พื้นที่ตนนํ้าที่สมบูรณ) เพื่อประเมินสถานภาพของพื้นที่ศึกษา และฝกการ

วิเคราะหกระบวนการพัฒนา และการทํางานตามหนาที่ของระบบนิเวศประเมินผล

กระทบที่เกิดข้ึน มีการศึกษานอกสถานที ่

Methods of environmental system analyses. Environmental 

impact assessment of a multipurpose development project.  Protect and 

control measures for probably adverse impacts. Social, health and 

strategic environmental assessment. Environmental management. 

Comparison between structure of study area and fertile head watershed 

area for status assessment of study area. Practices in development 

process analysis and ecosystem function including impact assessment. 

Field trip required. 

01301583 คุณภาพนํ้าในการจัดการลุมนํ้า 

(Water Quality in Watershed Management) 

3(2-3-6) 

 คุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพนํ้า และการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในลุมนํ้า การ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและกิจกรรมในลุมนํ้าที่สงผลกระทบตอคุณภาพนํ้า วิธีปฏิบัติ

และแนวทางในการควบคุมคุณภาพนํ้าในลุมนํ้า มีการศึกษานอกสถานที ่

 

 

 

** รายวิชาปรับปรุง 



 

Water quality, water quality standards, and water quality analysis 

in watershed.  Land use change and watershed activities affecting water 

quality. Practices and guidelines in controlling water quality in watershed.  

Field trip required. 

01301591 เทคนิควิจัยทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Research Techniques in Watershed and Forest 

Environmental Management) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของการวิจัยดานการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม เทคนิค

วิจัยดานอุตุนิยมวิทยา คุณภาพนํ้า อุทกวิทยา สังคมและการวิจัยเชิงนโยบาย ที่

เกี่ยวของกับการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม มีการจัดทํารายงานโครงรางการ

วิจัย 

Significance of watershed and forest environmental research. 

Research techniques in meteorology, water quality, hydrology, social 

and policy research related to watershed and forest environmental 

management. Written report of research proposal required. 

01301596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม 

(Selected Topics in Watershed and Forest 

Environmental Management) 

1-3 

 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไมในระดับปริญญาโท 

หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in watershed and forest environmental 

management at the master’s degree level. Topics are subject to change 

for each semester. 

01301597 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

01301598 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3 

 การศึกษาคนควาทางการจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอมปาไม ระดับปริญญาโท 

และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in watershed and forest environmental 

management at the master’s degree level and compile into a written 

report. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01301599 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

1-12 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at master’s level and compile into a thesis. 


