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15.2 ผลงานทางวิชาการ
15.2.1 ตารา/หนังสือ/หน่วยการสอน
อภิษฎา เรืองเกตุ. (2565). หน่วยที่ 1 พื้นฐานความรู้ด้านการป่าไม้ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 1-8 (น.1-1 – 1-36). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯ ข้อ 10)
อภิษฎา เรืองเกตุ และ สุธิดา มณีอเนกคุณ. (2565). หน่วยที่ 2 พืน้ ฐานความรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้และ
พืชป่าไม้ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 1-8 (น.1-1 – 1-61).
นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เกณฑ์ฯข้อ 10)
15.2.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
อภิษฎา เรืองเกตุ, อัมพร ปานมงคล, ดอกรัก มารอด และประทีป ด้วงแค. (2559). การเลือกใช้
ประโยชน์ไม้ผลของสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่า บริเวณลุ่มน่าห้วยคอกม้า อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เผยแพร่ผลงาน ใน วารสารวนศาสตร์ 35(1) (มีนาคม 2559) หน้า 24-33. ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 2 ISSN 0857-1724. (เกณฑ์ฯ ข้อ 11)
สายฝน วงศ์แก้ว, ศุภลักษณ์ ศิริ, อิงอร ไชยเยศ, อภิษฎา เรืองเกตุ, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ดุสิต เวชกิจ,
ชาตรี มากนวล, ประทีป ด้วยแค, วรงค์ สุขเสวต, ปานวริศร์ ปานศรี, รองลาภ สุขมาสรวง.
(2565). ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 (หน้า 103)
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกณฑ์ฯ ข้อที่ 12)
ณัฐธิดา ทัพธวัช, ศุภลักษณ์ ศิริ, อภิษฎา เรืองเกตุ, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ดุสิต เวชกิจ, ชาตรี มากนวล,
ประทีป ด้วยแค, วรงค์ สุขเสวต, ปานวริศร์ ปานศรี, อิงอร ไชยเยศ. (2565). ความชุกชุมและ

สัณฐานวิทยาของกบน่าเค็ม (Ferjervarya moodiei) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน
นานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี กรุงเทพฯ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 (หน้า 105)
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกณฑ์ฯ ข้อที่ 12)
สมฤดี ส่องแสงจันทร์ ศุภลักษณ์ ศิริ, อภิษฎา เรืองเกตุ, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ดุสิต เวชกิจ, ชาตรี มาก
นวล, ประทีป ด้วยแค, วรงค์ สุขเสวต, รองลาภ สุขมาสรวง, ปานวริศร์ ปานศรี, อิงอร ไชยเยศ.
(2565). ความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของงูปากกว้างน่าเค็ม (Cerberus schneiderii) บริเวณ
สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี กรุงเทพฯ. สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.).
เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 (หน้า 112)
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกณฑ์ฯ ข้อที่ 12)
15.2.3 บทความทางวิชาการ
15.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี
15.4 ภาระงานสอน
15.4.1 ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชาทีเป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
90204
พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
90206
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยกรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
91324
หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
91325
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91326
วนศาสตร์เกษตร
91357
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
91363
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91427
การป่าไม้ชุมชน
91428
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91458
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
91463
ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพือ่ การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91467
ประสบการณ์วิชาชีพการการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

15.4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
15.4.3 ระดับปริญญาโท
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
15.4.4 ระดับปริญญาเอก
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงแนวการศึกษาชุด
วิชา
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
-

