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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะเกษตรศาสตร์  

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากีฏวิทยา 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Entomology 

 
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (กีฏวิทยา) 
  : ชื่อย่อ    วท.ม.  (กีฏวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science   (Entomology) 
  : ชื่อย่อ    M.S.  (Entomology) 
 
4. วิชาเอก      - 

 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            36  หน่วยกิต 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต  

 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
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 6.2 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชา 357791 และ357792 

 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ   

 6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...........  เม่ือวันที่................ 
 เดือน...........  พ.ศ. ……………… 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เม่ือวันที่.......เดือน............พ.ศ.  
 
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
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9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 รับราชการ: เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ในหน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ 
เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

 นักวิชาการ/นักวิจัยใน บริษัทเอกชน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ธุรกิจส่วนตัว: ประกอบธุรกิจด้านสารเคมี และงานในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ - Ph.D. (Agricultural Science),  
    Gifu University, Japan, 2007 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,    
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2. รศ.ดร.จิราพร  กุลสาริน - Ph.D. (Entomology),  
    Kagoshima University, Japan, 1991 
- M.S. (Entomology),  
    Yamaguchi University, Japan, 1988 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง - Ph.D. (Entomology),  
    Kansas State University, USA, 2005 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช,  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
 
11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ต้ัง  

 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการด าเนินการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วมีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างศักยภาพให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญด้านการเกษตรมีเป้าหมายของพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ปรับระบบการผลิตภาคการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่เป็น
อันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
นี้มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ได้มีทิศทางการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านการบริหารศัตรูพืชที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
สารเคมีเพ่ือลดการน าเข้าสารเคมีก าจัดแมลง ซ่ึงช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ให้กับทั้งภาคการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน ส่งเสริมให้มีการสร้างคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและรองรับการลดลงของประชากรวัยแรงงาน การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นและสร้างสังคมที่มี
คุณภาพและให้ใช้ประโยชน์และอยู่ กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มี
แนวทางการท าวิจัยที่สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้มีความรับผิดชอบ ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม มีหมวดงานวิจัยที่ เก่ียวกับการบริหารศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิจัยที่ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การน าเอา
องค์ความรู้เก่ียวกับแมลงที่ให้ผลผลิตและน ามาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ แมลงที่ให้ผลผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
รวมทั้งแมลงกินได้ ซ่ึงช่วยให้เกิดรายได้ทั้งเกษตรกรและผู้สูงวัยได้มีอาชีพ สามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพสร้างงานมีรายได้ ท าให้ลดอัตราการว่างงาน ก่อให้เกิดความภาคภูมิ ใจและมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ต่างๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อม มีทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น คิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านกีฏวิทยา  โดยเฉพาะทางด้านการจัดการแมลง
ศัตรูพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปใช้แก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ลดปัญหาการ
ใช้สารเคมีก าจัดแมลงและปัญหาพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การเกษตรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม   

13.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็น
สากลและเป็นผู้น า ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยาจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
บัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น คิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และ
สังคม มีจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และด ารงตนในสังคมได้อย่างมีธรรมาภิบาล 
  
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  ไม่มี 

 
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ท่ีให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียนด้วย 
 

หมวดวิชา กระบวนวิชา 
(ระบุรหัสกระบวนวิชา) 

  
สาขาวิชาท่ีเรียนกระบวนวิชาน้ี  

กระบวนวิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 357710 
2. 357783 

หลักสูตรสาขาวิชาปรสิตวิทยา ชีววิทยา 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

 



   6 
 

14.3 การบริหารจัดการ   
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นผู้ประสานงานไปยังภาควิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามีนักศึกษา

ต้องไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ภาควิชานั้น ๆ จ านวนเท่าใดและในภาคการศึกษาใด  
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา   
                เป็นหลักสูตรที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ให้มี
คุณภาพทางวิชาการทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานระดับสากล สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
การจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งปรับใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูที่ มีความส าคัญทาง เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเอาองค์ความรู้
ทางด้านแมลงไปเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไทย  รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ม่ังคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป   

 
1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่:  

 1 มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะและประสบการณ์ 
ในการวางแผนและด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาการและ เทคโนโลยีทางด้านกีฏวิทยา  
 2. สามารถคิด ค้นหา และวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางวิชาการ เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้งการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ที่ เหมาะสมในการจัดการทั้งแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญและ
แมลงส าคัญอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในสังคมตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA ของ
หลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้านความพึง
พอใจ และภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้งาน
ท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท ท่ีได้รับ
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 

   ระบบทวิภาค   
  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  
 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 มีภาคการศึกษาพิเศษ 

               ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

     ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

    ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม  ถึงธันวาคม 
       ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 

    ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ (ระบุ).............................................................. ............................. 
 

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................) 
    ในเวลาราชการ 

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)................................................................................. .......... 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
2.  ส าเร็จกา รศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อเทียบ เท่ า  จากสถาบั นอุดมศึกษา ที่ส า นักงา น

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
กีฏวิทยา ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท า
วิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา 

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืน 
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชากีฏวิทยา 
 

 
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา ในสาขาวิชากีฏวิทยา เกษตรศาสตร์ 
หรือสาขาวิชา อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา 

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชากีฏวิทยา 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

                ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

                ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

                การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   

 อ่ืนๆ ..................................... 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน  
       มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

               มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน              
                   ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับการท าวิจัย 

   ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนาย่อยโดยมีเนื้อหาครอบคลุมการ 
       เรียน อ่าน และการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และรวมถึงความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) ภาคปกติ 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) - - - 3 - 3 - 3 - 3 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) - - - 10 - 10 - 10 - 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี    โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ       
ต้ังงบประมาณ   
 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 84,207,100 16,891,640 86,509,279 17,986,836 88.780,716 18,158,139 

วิจัย 23,890,600 7,201,210 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 

บริการวิชาการแก่สังคม 3,900 17,851,600 3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 

การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

- 339,700 - 383,775 - 387,430 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 716,610 250,200 787,805 250,200 795,307 

บริหารมหาวิทยาลัย 29,984,000 10,841,410 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,055 144,716,356 53,147,446 

รวมทั้งสิ้น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 

 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ตลอดหลักสูตร 39,220  บาท   
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) แบบศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการเพ่ือการวิเคราะห์ 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           

         หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
            ก. ปริญญานิพนธ์     
      357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    36  หน่วยกิต  

      ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา  

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการที่ มีรายงานการประชุมอย่างน้อยระดับชาติทีเ่ป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิ ต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

               ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
            2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
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  3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า             36      หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24     หน่วยกิต 
                          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  21     หน่วยกิต 
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกิต 
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  6     หน่วยกิต  

   357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา 1 หน่วยกิต 
   357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่ 3 หน่วยกิต 
   357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 1 หน่วยกิต 
   357792 สัมมนากีฏวิทยา 2 1 หน่วยกิต 

         
             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 

    โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ จาก 1.1.2.1 หรือ 1.1.2.2 หรือ 1.1.2.3 หรือ 
    กระบวนวิชาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    

                                      1.1.2.1 กระบวนวิชาในแขนงวิชากีฏวิทยา 
357711 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
357712 กลไกของพฤติกรรมแมลง 3 หน่วยกิต 
357723 แมลงในดิน 3 หน่วยกิต 
357724 แมลงในน้ า 3 หน่วยกิต 
357731 หลักอนุกรมวิธานแมลง 3 หน่วยกิต 
357732 ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย 3 หน่วยกิต 
357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง 3 หน่วยกิต 
357751 ไรวิทยา 3 หน่วยกิต 
357752 แมงมุมวิทยา 3 หน่วยกิต 
357761 ผึ้งวิทยา 3 หน่วยกิต 
357771 ชีวโมเลกุลของแมลง 3 หน่วยกิต 
    

                 1.1.2.2 กระบวนวิชาในแขนงวิชาการบริหารศัตรูพืช 
357713 พิษวิทยาส าหรับแมลง 3 หน่วยกิต 
357714 นิเวศวิทยาประชากรแมลง 3 หน่วยกิต 
357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต 
357722 
357741 

กีฏวิทยาป่าไม้ 
โรควิทยาของแมลง 

3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
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357742 การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์ 
สาเหตุโรคแมลง     

3 หน่วยกิต 

357781 การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช 3 หน่วยกิต 
357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 3 หน่วยกิต 
357783 การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 3 หน่วยกิต 

                1.1.2.3 กระบวนวิชาในหมวดหัวข้อเลือกสรรและปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา  
357769 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1 1 หน่วยกิต 
357779 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2 2 หน่วยกิต 
357789 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3 3 หน่วยกิต 
357794 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1 1 หน่วยกิต 
357795 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2 2 หน่วยกิต 
357796 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3 3 หน่วยกิต 

                              1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน           6      หน่วยกิต 
                1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                         -    หน่วยกิต  
               1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน                     6      หน่วยกิต  
                                  โดยเลือกจากกระบวนวิชาในคณะเกษตรศาสตร์ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่มี 
                              ความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
                                 หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา 

 

                2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   (ถ้ามี)   ไม่เกิน           3      หน่วยกิต 
             โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาจากสาขาวิชาที่มี 
      ความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
        บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 

357441 หลักการควบคุมแมลง 3 หน่วยกิต 
357444 สารฆ่าแมลง 3 หน่วยกิต 
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา 3 หน่วยกิต 

 
 
 

                     ข. ปริญญานิพนธ์       
               357799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                 12   หน่วยกิต 
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               ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  ไม่มี 
 
      ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการ
สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็ นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดย
มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 

 3.1.2.1 Type 1       
Degree Requirements                      36    credits 

 A.  Thesis        
   357797 Master’s Thesis   36  credits 
 
   B.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semesters and students 
have to attend seminar every semester that the course is offered. 

2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published 
or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database, 
and at least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 
presented at least in national conference accepted by the field of study with the 
student as the first author. 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters 
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee 



   16 
 

C.  Non-credit Courses  
  1.  Graduate School requirement : a foreign language 
  2.  Program requirement     none 
 
  3.1.2.2  Type 2 
 Degree Requirements               a minimum of       36    credits 
 A.  Coursework a minimum of     24  credits 
  1. Graduate Courses a minimum of     21  credits 
       1.1 Field of Specialization a minimum of     15  credits 
      1.1.1 Required courses   6  credits  

357701 Entomological Research and Publication     1 credit 
357710 Insect Structure and Function 3 credits 
357791 Entomological Seminar 1 1 credit 
357792 Entomological Seminar 2 1 credit 

      1.1.2 Elective courses a minimum of     9    credits 
                             A student may select from 1.1.2.1 or 1.1.2.2 or 1.1.2.3 with approval of  
        the Graduate Program Administrative Committee  

      

         1.1.2.1 Entomology Group   

357711 Environmental Entomology   3 credits 
357712 Insect Behavior Mechanisms 3 credits 
357723 Soil Insects 3 credits 
357724 Aquatic Insects 3 credits 
357731 Principles of Insect Taxonomy 3 credits 
357732 Mature Insect Systematics   3 credits  
357733 Immature Insect Systematics 3 credits 
357751 Acarology 3 credits 
357752 Araneology 3 credits 
357761 Apiology 3 credits 
357771 Insect Molecular Biology 3 credits 

         1.1.2.2 Pest Management Group  

357713 Insect Toxicology 3 credits 
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357714 Insect Population Ecology 3 credits 
357721 Urban Entomology 3 credits 
357722 Forest Entomology 3 credits 
357741 Insect Pathology  3 credits 
357742 Entomopathogens for Insect Control 3 credits 
357781 Pest Management I: Insect Pests 3 credits 
357782 Principles of Insect Pest Management 3 credits 
357783 Postharvest Insect Pest Management 3 credits 

      1.1.2.3 Selected Topics or Special Problems in Entomology Group 

357769 Selected Topics in Entomology 1 1 credit 
357779 Selected Topics in Entomology 2 2 credits 
357789 Selected Topics in Entomology 3 3 credits 
357794 Special Problems in Entomology 1 1 credit 
357795 Special Problems in Entomology 2 2 credits 
357796 Special Problems in Entomology 3 3 credits 

        1.2 Other courses (if any)   a maximum of        6      credits  
        1.2.1   Required courses                                  -    credits 
   1.2.2   Elective courses (if any) a maximum of         6  credits 
          A student may select any courses in Agriculture or other fields closely    
                            related with approval of advisor or the Graduate Program  Administrative  
                            Committee 
 

2.  Advanced Undergraduate Courses (if any) a maximum of     3      credits 
A student may select from the following courses or any courses in other fields 
closely related with approval of the Graduate Program Administrative 
Committee 

357441 Principles of Insect Control 3 credits 
357444 Insecticides 3 credits 
357491 Techniques in Entomology 3 credits 

    B. Thesis    

   357799  Master’s Thesis     12 credits  
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 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language - 
 2.  Program requirement                         none 
 
 D.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semesters and students 
have to attend seminar every semester that the course is offered.  

2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 
published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 
database, or must be presented in the international conference with proceedings 
(full paper) accepted by the field of study with the student as the first author. 
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3.1.3 กระบวนวิชา   

 (1) หมวดวิชาบังคับ         หน่วยกิต 
  

   357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา  1(1-0-2) 
   357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่  3(3-0-6) 
   357791 สัมมนากีฏวิทยา 1  1(1-0-2) 
   357792 สัมมนากีฏวิทยา 2  1(1-0-2) 

 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

357711 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
357712 กลไกของพฤติกรรมแมลง  3(3-0-6) 
357713 พิษวิทยาส าหรับแมลง  3(3-0-6) 
357714 นิเวศวิทยาประชากรแมลง  3(3-0-6) 
357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง  3(2-3-4) 
357722 กีฏวิทยาป่าไม้  3(2-3-4) 
357723 แมลงในดิน  3(3-0-6) 
357724 แมลงในน้ า  3(2-3-4) 
357731 หลักอนุกรมวิธานแมลง  3(3-0-6) 
357732 ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย  3(2-3-4) 
357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง  3(2-3-4) 
357741  โรควิทยาของแมลง  3(3-0-6) 
357742 การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง      3(3-0-6) 
357751 ไรวิทยา  3(2-3-4) 
357752 แมงมุมวิทยา  3(2-3-4) 
357761 ผึ้งวิทยา  3(3-0-6) 
357769 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1  1(1-0-2) 
357771 ชีวโมเลกุลของแมลง  3(3-0-6) 
357779 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2  2(2-0-4) 
357781 การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช  3(2-3-4) 
357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช  3(3-0-6) 
357783 การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว  3(2-6-4) 
357789 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3  3(3-0-6) 
357794 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1  1(1-0-2) 
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357795 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2  2(2-0-4) 
357796 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3  3(3-0-6) 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ  (ถ้ามี) ไม่เกิน   6        หน่วยกิต 
      ตามโครงสร้างหลักสูตรระบุให้นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาตามความสนใจ 

(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 

357797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    36  หน่วยกิต 
357799     วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    12  หน่วยกิต 
 

(5) หมวดวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 - ไม่มี - 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง  สาขาวิชากีฏวิทยา คือ เลข 357 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของกระบวนวิชาในแต่ละหมวดหมู่   

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

3.1.4.1 แบบ 1 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 

 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ -    
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 รวม -  รวม 12 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -  สอบวิทยานิพนธ์ - 
    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แบบ 2   
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา 1 357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 1 
357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าท่ี 3 357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 
 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 

 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 รวม 10  รวม 10 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 357792 สัมมนากีฏวิทยา 2 1 
 กระบวนวิชาเลือก 3 357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 

 กระบวนวิชาเลือก 3  สอบวิทยานิพนธ์ - 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    
 รวม 9  รวม 7 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไวใ้นภาคผนวก  

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 
ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  
สุทธิประพันธ์* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- Ph.D. (Agricultural Science),   
  Gifu University, Japan, 2007 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  สาขาวิชากีฏวิทยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

7.02 6.25 7.02 6.50 13 (13) 

2 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- Ph.D. (Entomology), Kagoshima   
  University, Japan, 1991 
- M.S. (Entomology), Yamaguchi   
  University, Japan, 1988 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

10.75 5.25 10.75 5.75 34 (11) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 
ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

3 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์   
จันทร์บาง*  
(x xxxx xxxxx xx x) 

- Ph.D. (Entomology), Kansas State   
University, USA, 2005 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

6.98 8.25 6.98 8.75 42 (11) 

4 รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- วท.ด. (กีฏวิทยา),    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521 

7.60 6.50 7.60 6.50 45 (14) 

5 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง 
(x xx1xx xxxxx xx x) 

- Dr. agr. (Molecular Genetics),  
  University of Bonn, Germany,  2003 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช,   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

4.65 7.25 4.65 7.75 18 (8) 

6 อ.ดร.นินาท  
บัววังโป่ง 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- Ph.D. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2558 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  สาขาวิชากีฏวิทยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

4.89 1.94 4.89
  

1.94 1 (1) 

7 ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี -วท.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 
-วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 

- - - - 4 (3) 

8 ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง -วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  สาขาวิชากีฏวิทยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- - - - 8 (3) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. ล าดับท่ี 1- 8 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 
  3. ล าดับท่ี 7-8 คือ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขา), ประเทศ, 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 
จ านวนผลงาน
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด 
1 รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ Ph.D. (Entomology) 

Oregon State University, USA, 2000 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 

2 รศ.ดร.ยุพา  หาญบุญทรง Ph.D. (Entomology) 
Lincoln University, New Zealand,  1994 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6 

3 ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ Ph.D. (สัตววิทยา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7 

4 ดร.วียะวัฒน์  ใจตรง Ph.D. (Insect Taxonomy) 
Kagoshima University, Japan, 2012 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

6 

5 Dr. Hans  Bänziger Dr. rer. Nat. (Entomology) 
Swiss Federal Institute of Technology, 
Switzerland, 1980 

นักวิจัยอิสระ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 

6 Prof. Dr. Michael  Burgett Ph.D. (Entomology) 
Oregon State University, USA, 1975 

Oregon State University 
4 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
      ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
          ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

                ไม่มี 



   25 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่มีการวางแผนการทดลองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการวางแผนการทดลอง และ
ด าเนินงานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาด้านกีฏวิทยาที่ทันสมัยตามมาตรฐานในระดับชาติและมีความเป็นสากล  
ตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัย ได้แก่ กระบวนวิชา 357797 และ 357799 ซ่ึงเป็นกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ ที่
จัดท าเป็นลักษณะโครงการวิจัย นักศึกษาจะต้องมีการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนสมมุติฐาน
ที่จะท าการวิจัย มีการน าเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยที่ สามารถพิสูจน์
สมมุติฐานที่วางไว้ ผ่านกระบวนการสัมมนาภายในสาขาวิชากีฏวิทยา หลังจากนั้นจะเป็นการด าเนินการวิจัย
ภายใต้การแนะน าการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องออกภาคสนามเพ่ือส ารวจ หรือเก็บ
รวบรวมตัวอย่างแมลงเพ่ือด าเนินการตามแผนงานโครงการวิจัยเพ่ือปัญ หาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ โดยผล
การศึกษาจะน าเข้าสู่ห้องสัมมนาเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการต่อไป 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทางด้านวิทยาการกีฏวิทยา สามารถวิเคราะห์ปัญหาใน

เชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่นักวิจัยอ่ืนและชุมชนเกษตรได้ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  
แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีที่ 2 
แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีที่ 2 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวน 36 หน่วยกิต และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวน 12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
การเตรียมการของหลักสูตร มีดังนี้ 
1. มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้นักศึกษาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องทั่ว ๆ ไป

เก่ียวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา รวมถึงการผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ ตามเง่ือนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นนักศึกษาจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักตามแขนงวิชาหรือหัวข้อ
งานวิจัยเพ่ือปริญญานิพนธ์ท่ีสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลักและร่วม ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

2. มีคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างปริญญานิพนธ์ในระดับสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใน
ระดับคณะและบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
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3. หลักสูตรก ากับ ติดตามการท าปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนด 

4. ในการสอบปริญญานิพนธ์มีการแต่งต้ังกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ประกอ บด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักหรือร่วม 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  และ แบบ  2  (แผน ก แบบ ก2) จะท าการโดยการสอบปริญญานิพนธ์ใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่  2  หรือภาคการศึกษาใดก็ได้ก่อนจบการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษารวมทั้ง
พิจารณาเพ่ิมเติมจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการกีฏวิทยาใน 
   ระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้น้ัน 
   วางแผนและด าเนินการวิจัยทางกีฏวิทยาเพื่อ 
   เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในหน่วยงานของ 
   รัฐและเอกชน 

1.1 มีการเรียนรู้การวางแผนการวิจัย กระบวนการวิจัย และ
การเขียนบทความทาง กีฏวิทยาเพื่อการตีพิมพ์ จากกระบวน
วิช าการวิจัยและตีพิมพ์ ผลงานทางกีฏ วิทยา (357701) 
นอกจากน้ียังได้เรียนรู้พื้นฐานการวิจัยจากกระบวนวิชาปัญหา
พิเศษทางกีฏวิทยา 1, 2 และ 3 (357794, 357795 และ 
357796) 
1.2 มีการฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของ
การสัมมนาในก ระบว นวิชาสั มมนากีฏ วิทย า 1 แล ะ 2 
(357791 และ 357792)  

2. มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วย 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห์ 
   ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาหาความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
เน่ืองจากการค้นหาข้อมูลทาง internet ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก โดยนักศึกษาอาจไปเรียนที่สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจรรยาบรรณใน     
   วิชาชีพ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ความ 
   เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น มีการ 
   ช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
   สันติสุข 
 

3.1 เชิญวิท ยากรที่ เป็ นต้นแ บบ และเป็นที่ ยอม รับ ขอ ง
สาธารณะชนว่าเป็นผู้มีคุณธรรม/ จริยธรรมมาบรรยาย 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.2 กระตุ้นให้นักศึกษา 
   - ได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง  
   - มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมี

การท างานเป็นกลุ่ม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     

1. สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
2. สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
4. มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
4. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้

เทคโน โลยีสารสน เทศ เช่น  การท าธุรกรรมการหรือซ้ื อขายของผ่านสื่อออนไลน์ /
อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง 

5. อภิปรายกลุ่ม 
6. ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
 

          2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดไว้และการตรงต่อ

เวลา 
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ประเมินและวิเคราะห์ผลกรณีศึกษา 
4. ประเมินและวิเคราะห์ผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของกระบวนวิชา 
2. มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ

อย่างลึกซ้ึง   
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล   
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

1. การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
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2. ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน 
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 

3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกงาน และการทัศนศึกษา รวมถึงเรียนรู้จากวิทยากร
และนักวิชาการภายนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

4. การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การ

น าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และจากการสัมภาษณ์ 
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
3. ประเมินความรู้ของมหาบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์   
3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วย

ตนเอง 
 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
1. การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เม่ือเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ ง่าย 

และเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม 
2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือจากสถานการณ์

จ าลอง 
3. การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้ เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ วิชาที่
เก่ียวข้องกับเทคนิคการวิจัย และปัญหาพิเศษ เป็นต้น 

4. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มาก
ขึ้น 

 

         2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
3. ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา (357794, 357795 และ 

357796)   
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
         การรับผิดชอบ 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
2. สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
3. มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผิดชอบในการด าเนิ นงานของตนเองและ

กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซ่ึงต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่งหน้าที่ใน

กลุ่ม 
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วน

ใหญ่ 
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ 

3. สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ ง
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ 

โดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า  
2. มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการน าเสนอด้วย

วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
3. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และน าเสนอด้วย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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            2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

2. ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน 
3. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วน

ที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ 
4. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

น าเสนอสัมมนา และการน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา 
5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

357441 Principles of Insect Control 
(หลักการควบคุมแมลง) 

                

357444 Insecticides 
(สารฆ่าแมลง) 

                

357491 Techniques in Entomology 
(เทคนิคทางกีฏวิทยา) 

                

357701  Entomological Research and Publication 
(การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา) 

 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

357710  Insect Structure and Function 
(โครงสร้างของแมลงและหน้าที่) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357711  Environmental Entomology 
(กีฏวิทยาส่ิงแวดล้อม) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

  

357712  Insect Behavior Mechanisms 
(กลไกของพฤติกรรมแมลง) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

  

357713  Insect Toxicology 
(พิษวิทยาส าหรับแมลง ) 

   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

  

357714  Insect Population Ecology 
(นิเวศวิทยาประชากรแมลง) 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
357721  Urban Entomology 
(แมลงศัตรูในชุมชนเมือง) 

   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

  

357722  Forest Entomology 
(กีฏวิทยาป่าไม้)   

   

 
  

  
   

 
 

   
  

  

357723  Soil Insects  
(แมลงในดิน) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357724  Aquatic Insects 
(แมลงในน้ า) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

  

357731 Principles of Insect Taxonomy  
(หลักอนุกรมวิธาน)   

                 

357732  Mature Insect Systematics 
(ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย)   

                 

357733  Immature Insect Systematics 
(ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง)   

                 

357741  Insect Pathology 
(โรควิทยาของแมลง) 

                 

357742 Entomopathogens for Insect Control 
(การควบคุมแมลงโดยเช้ือจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง) 

                 

357751  Acarology 
(ไรวิทยา)   
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
357752  Araneology 
(แมงมุมวิทยา) 

                 

357761  Apiology 
(ผ้ึงวิทยา)    

                 

357771  Insect Molecular Biology 
(ชีวโมเลกุลของแมลง) 

                 

357781  Pest Management 1: Insect Pests 
(การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช)    

                 

357782  Principles of Insect Pest Management  
(หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช)   

                 

357783  Postharvest Insect Pest Management 
(การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว)    

                 

357769  Selected Topics in Entomology 1   
(หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1) 

                 

357779  Selected Topics in Entomology 2  
(หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2) 

                 

357789  Selected Topics in Entomology 3  
(หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3) 

                 

357791  Entomological Seminar 1  
(สัมมนากีฏวิทยา 1)                  
357792  Entomological Seminar 2 
(สัมมนากีฏวิทยา 2)                  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
357794  Special Problems in Entomology 1 
(ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1)                  
357795  Special Problems in Entomology 2 
(ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2)                  
357796  Special Problems in Entomology 3 
(ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3)                  

357797 Master Thesis 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท)                  
357799  Master Thesis   
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท)                  

 
  ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี    
คุณธรรม จริยธรรม         

(1.1) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
(1.2) สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
(1.3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.4) มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของกระบวนวิชา 
(2.2) มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง

ลึกซ้ึง   
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล   
(2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี

วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์   
(3.3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
(4.2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(4.3) มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและกลุ่มได้

อย่างเหมาะสม 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ

และวิชาชีพ 
(5.3) สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ 

หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย         ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good)  3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 1.2 อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชากีฏวิทยา นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา   
357791, 357792, 357794, 357795, 357796, 357797, และ 357799 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มีการทวนสอบ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วิชา
บังคับที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชากีฏวิทยา 
หรือของคณะเกษตรศาสตร์  เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล โดยอาจใช้ข้อมูล
ต่อไปนี้ประกอบ ได้แก่ ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา การทวนสอบจากผู้ประกอบการ การ
ทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  มีการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้คือ  ประเมินจากบัณฑิตที่จบ สภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิตและการได้งานตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เก่ียวข้อง และการประเมินจากผู้ ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจหรือข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการจากหลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 
3. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ

รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุมอย่างน้อยระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 
เรื่อง  

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็น
บทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

6. เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษา ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ               
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่ อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานท างวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ มี

ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้ าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา 
 
  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
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หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ
ให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมอย่าง
น้อยระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  
          ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ       
          ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความ        
          ฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ 
          ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาใน รูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
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 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ที่ ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพ่ือช่วยเหลือ                  
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้ เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     

  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี

การศึกษาละสองคร้ัง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 
และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำ เนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนใน
หลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา  

x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหนึ่งคร้ัง 

x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉล่ียไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
357441 หลักการควบคุมแมลง 3(3-0-6) 
  Principles of Insect Control 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ 214312 
Prerequisite: 357210 or 214312 
 แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเนปริมาณและการแพร่กระจายของแมลง กล
ยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยกรรมวิธีต่างๆ เช่น โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทางกายภาพ การใช้กฎหมาย 
ชีววิธี การใช้สารเคมี สหวิธี การบริหารศัตรูพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Source of insect pests and their outbreaks; estimation of insect pest populations and 
their distributions; various insect pest control strategies: natural control, mechanical control, 
physical control, legal control, biological control, chemical control, integrated insect pests 
control, insect pest management and biotechnology.  
  
357444  สารฆ่าแมลง 3(3-0-6) 
  Insecticides  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรือ 214312 
Prerequisite:  357210 or 214312 
 ประวัติและการจ าแนกสารก าจัดศัตรูพืช ชนิดและกลไกการออกฤทธิ์ของสารก าจัดศัตรูพืช สารก าจัด
ศัตรูพืชทางชีวภาพ สารเพ่ิมประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สูตรของสารฆ่าแมลง ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง 
การใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกวิธี สารฆ่าแมลงส าหรับเกษตรอินทรีย์ 
 History and classification of pesticides, types of pesticides and mode of actions, 
biopesticides, insecticide adjuvants, insecticide formulations, insecticide resistance, good 
practices of Insecticide utilization, insecticides for organic farming. 
 
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา 3(3-0-6) 
     Techniques in Entomology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ 214312 
Prerequisite: 357210 or 214312 
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 เทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา เทคนิคในการส ารวจปริมาณและเก็บ
ตัวอย่างแมลง หลักในการเลี้ยงแมลงเพ่ือเพ่ิมปริมาณ หลักในการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการ
ค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยา 
 Techniques of writing academic articles related to entomology topics, techniques of 
insect population survey and sampling, principles of insect rearing, principles of experimental 
designs and entomological research techniques. 
 
357701  การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา 1(1-0-2) 
  Entomological Research and Publication 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 
 จริยธรรมในการวิจัย การวางแผนงานวิจัยทางกีฏวิทยา การสื่อสารผลงานวิจัยทางกีฏวิทยา  

Research ethics, research plan in entomology, research communication in 
entomology 
 
357710  โครงสร้างของแมลงและหน้าท่ี 3(3-0-6) 
  Insect Structure and Function 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department 
 หลักการเก่ียวกับโครงสร้างของแมลงและหน้าที่ ส่วนหัวและรยางค์ การกินและการใช้ประโยชน์จาก
อาหาร ส่วนอกและการเคลื่อนไหว ส่วนท้อง การสืบพันธุ์และการพัฒนาวงจรชีวิต ผนังล าตัว การหายใจและ
การขับถ่าย ระบบประสาทและระบบรับความรู้สึก โลหิต ฮอร์โมนส์ และ ฟีโรโมนส์ 
 The principles of insect structures and functions. Head and appendages, ingestion 
and utilization of food. The insect thorax and movement. The insect abdomen, reproduction 
and development, the integument, respiration and excretion, the nervous and sensory 
systems, the blood, hormones and pheromones. 
357711  กีฏวิทยาส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Entomology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 ขอบเขตและหลักการทางกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มี ต่อผลศาสตร์ของประชากร
แมลง พันธุศาสตร์ของการปรับตัวของแมลงในสภาพแวดล้อม การด ารงชีพในสภาพที่ไม่อ านวย พิษวิทยาขอ ง
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สารปราบศัตรูพืช ขนวนการเมตาโบลิ ซึมของปราบศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่ มี
ผลกระทบต่อการปนเปื้อนของสารปราบศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของสาร
ปราบศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม 
 Scope and the principles of environmental entomology. Ecological determinants and 
their effects on insect population dynamics, genetic adaptation of the insect to the 
environment, survival in unfavorable condition. Pesticide toxicology, metabolism of 
pesticides in the environment. Effects of physical and chemical factors on pesticide 
contamination to the environment, and prevention of the pesticide contamination. 
 
357712  กลไกของพฤติกรรมแมลง 3(3-0-6) 
  Insect Behavior Mechanisms 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357710 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357710 or Consent of the Department 
 พ้ืนฐานทางชีววิทยาเก่ียวกับพฤติกรรมแมลง กลไกการท างานของระบบประสาทและฮอร์โมน การ
ปรับตัวเข้าสู่ที่ว่าง พฤติกรรมในการกิน การสื่อสารทางเคมี การสื่อสารทางสายตา การสื่อสารโดยวิธีกล กลไก
การป้องกันตัว พฤติกรรมในการขยายพันธุ์ การดูแลตัวอ่อนและสังคมชีวิต 
 The biological basis of insect behavior, nervous and hormonal coordination 
mechanisms, spatial adjustment, feeding behavior, chemical communication, visual 
communication, mechano-communication, defense mechanisms, reproductive behavior, 
brood care and social life. 
 
357713  พิษวิทยาส าหรับแมลง 3(3-0-6) 
  Insect Toxicology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357444 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357444 or Consent of the Department  
 หลักการทางพิษวิทยา การต้ังชื่อ กลไกการเข้าท าลาย ปฏิกิริยาการยับยั้ง เมตาโบลิซึมและการแก้พิษ
สารฆ่าแมลงประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้ทางการเกษตร ภาวะเสริมฤทธิ์ ภาวะปฏิปักษ์ และปฏิสัมพันธ์อ่ืน ๆ ของ
สารฆ่าแมลง ชีววิเคราะห์ของระดับความเป็นพิษและพิษตกค้าง ภาวะการด้ือยาของแมลง วงจรสารปราบ
ศัตรูพืชในสภาวะแวดล้อม ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมที่มีต่อพิษตกค้างของสารปราบ
ศัตรูพืช ผลกระทบของพิษตกค้างของสารปราบศัตรูพืชที่ มีต่อสภาวะแวดล้อมและสัตว์ป่า 
 Principles of toxicology. Nomenclature, mode of action, inhibitory activity, 
metabolism, and therapy of insecticides used in agriculture. Synergism, antagonism, and 
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other interactions. Bioassay for toxicity evaluation and residue analysis. Insect resistant 
mechanisms. Movement of insecticide in the environment, environment alternations of 
pesticide residues. Negative impacts of pesticides on the environment and wildlife. 
 
357714  นิเวศวิทยาประชากรแมลง 3(3-0-6) 
  Insect Population Ecology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357418 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357418 or Consent of the Department  
 พัฒนาการเก่ียวกับหลักการทางนิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ของประชากรแมลงกับ
สภาวะแวดล้อม พลศาสตร์ประชากร ความแปรปรวนของประชากรและวิธีตรวจวัด การก าหนดแบบจ าลอง
ของประชากร นิเวศวิทยาการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 The development of ecological principles and their application. Insect population in 
relation to the environment. Population dynamics, population variation and the 
measurement. The ecological aspects of pest control. 
 
357721  แมลงศัตรูในชุมชนเมือง 3(2-3-4) 
  Urban Entomology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357322 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357322 or Consent of the Department  
 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง ประเภทของแมลงในครัวเรือน แมลงดูดเลือด แมลงพาหะน าโรค แมลงท าลาย
เสื้อผ้า แมลงท าลายเครื่องเรือน แมลงท าลายอาคารสถานที่ แมลงท าลายวัสดุในครัวเรือน แมลงท าลาย
ผลิตภัณฑ์อาหารในโรงเก็บ แมลงศัตรูบริเวณภายนอกอาคาร หลักการบริหารและแมลงศัตรูในชุมชนเมือง 
 Urban ecology. Types of household insects, blood-sucking insects and insect vectors, 
insect pests of clothes and fabric, insect pests of household furnitures, structural pests, 
insect pests of household goods, insect pests of stored food products, outdoor insect pests. 
Principles of management and control of urban insect pests. 
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357722  กีฏวิทยาป่าไม้ 3(2-3-4) 
  Forest Entomology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 นิเวศวิทยาป่าไม้  ประเภทของแมลงศัตรูป่าไม้ ชีวประวัติ ลักษณะการท าลาย ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ วิธีส ารวจและประเมินความเสียหาย หลักการปริหารและควบคุมแมลงศัตรูป่าไม้ 
 Forest ecology. Types of forest insect pests, life histories, types of damage, and 
economic importance. Insect survey and loss assessment. Principles of forest insect pest 
management and control. 
 
357723  แมลงในดิน 3(3-0-6) 
  Soil Insects 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 นิเวศวิทยาของแมลงและสัตว์อ่ืน ๆ ในดิน การแจงชั้นและวิเคราะห์ชื่อแมลงในดิน ชีววิทยา ชีวประวัติ 
ที่อยู่อาศัย ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในดิน เทคนิคในการส ารวจเชิงปริมาณ 
เทคนิคในการสกัดแยกตัวอย่าง และวิธีเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงและสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ในดิน  
 Soil fauna ecology. Classification and identification of soil insects, biology, life 
histories, habitats, economic importance, and control of soil insect pests. Quantitative survey 
techniques. Extraction techniques. Collecting and preserving soil insects and soil animals. 
 
357724  แมลงในน้ า 3(2-3-4) 
  Aquatic Insects 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department 
 การแจงชั้นและการวิเคราะห์ชื่อแมลงในน้ า ชีวประวัติและแหล่งที่อยู่อาศัย การแจงประเภททะเลสาบ
และต้นก าเนิดทะเลสาบ การปรับตัวและความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงในน้ า  วิธีเก็บและรักษาตัวอย่าง
แมลงในน้ า 
 Classification and identification of aquatic insects. Life histories and habitats. 
Classification of lakes and lake formation. Adaptation and economic importance of aquatic 
insects. Collecting and preserving aquatic insect. 
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357731  หลักอนุกรมวิธานแมลง 3(3-0-6) 
  Principles of Insect Taxonomy 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 กฎเกณฑ์การต้ังชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงและสัตว์อ่ืน ๆ ศัพท์วิชาการและค านิยาม สิ่งพิมพ์และแหล่ง
ฐานข้อมูลทางอนุกรมวิธานแมลง การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของลักษณะทาง
อนุกรมวิธาน  มโนคติเก่ียวกับไทพ์และสปีซีส์ 
 Nomenclature of insects and other animals. Technical terms and definitions.  
Taxonomic publications and sources of information on insect taxonomy. The qualitative and 
quantitative analyses of variation in taxonomic characters. Types concepts and species 
concepts. 
 
357732  ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย 3(2-3-4) 
  Mature Insect Systematics 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 หลักการการแจงชั้นและวิเคราะห์ชื่อแมลง ลักษณะก าหนดทางอนุกรมวิธาน  ศัพท์เทคนิคทาง
อนุกรมวิธาน ประเภทของกุญแจที่ใช้ในการวิเคราะห์ชื่อ ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์ชื่อแมลงตัวเต็มวัยใน
อันดับต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคในการสร้างกุญแจวิเคราะห์ทางอนุกรมวิธาน 
 Principles of insect classification and identification. Taxonomic characters, taxonomic 
technical terms. Types of analytical keys. Laboratory practice on identifying the mature 
insects in various orders including constructing techniques of an analytical key. 
 
357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง 3(2-3-4) 
  Immature Insect Systematics 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department 
 ชีววิทยา กายวิภาค ลักษณะก าหนดทางอนุกรมวิธาน ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การแจงชั้น  และการ
วิเคราะห์ชื่อตัวอ่อนแมลง โดยเน้นตัวอ่อนของแมลงที่มีการถอดรูปแบบสมบูรณ์ 
 Biology, anatomy, taxonomic characters, economic importance, classification and 
identification of immature insects, with emphasis on the larvae of holometabolous insects. 
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357741  โรควิทยาของแมลง 3(3-0-6) 
  Insect Pathology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  

ประวัติโรควิทยาของแมลง โรคที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่เชื้อจุลินทรีย์ ระบาดวิทยาของโรคในแมลง โรค
แมลงที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัวและไมโครสปอริเดีย ไส้เดือนฝอย การจ าแนกเชื้อ
สาเหตุของโรคแมลงเบื้องต้น และ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์            

History of insect pathology, a microbial diseases, epizootiology of insect disease, 
insect disease caused by fungi, bacteria, virus, protozoa, microsporidia and nematode, basic 
classification of insect pathogens, maintenance and preservation of microorganism cultures. 
 
357742  การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง  3(3-0-6) 
   Entomopathogens for Insect Control 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 ความหมายและขอบเขตของจุลินทรีย์ สาเหตุโรคแมลง  กลไกและกระบวนการเข้าท าลายของ
เชื้อจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์กับการเข้าท าลายแมลง ลักษณะอาการและการแพร่ระบาดของ
เชื้อจุลินทรีย์ ขบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุโรคแมลง เทคนิควิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุโรคแมลงให้
ได้ผล การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือควบคุมแมลงในระบบการปลูกพืช ปัจจัยส าคัญในการผลิตและการเก็บ
รักษาเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงเชิ งการค้า  การประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยีชีวภาพมาใช้กับเชื้อจุ ลินทรี ย์  
สถานการณ์การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลง                    
 Introduction, meaning and scope of the course, entomopathogenic microorganisms, 
mechanisms and processes of destruction of microorganisms, relationship of microorganisms 
to insect’s infection, characteristics and epizootiology of the microorganisms, production 
process of entomopathogenic microorganisms, techniques to operate entomopathogenic 
microorganisms, application of microorganisms for insect control in cropping systems, 
important factors for commercial production and storage of microorganisms, application of 
biotechnology for microorganisms, the situation of microorganisms for insect control.      
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357751  ไรวิทยา 3(2-3-4) 
  Acarology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 หลักการแจงชั้นและการวิเคราะห์ชื่อไรและเห็บ  ชีวประวัติ  ที่อยู่อาศัย และความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ความสัมพันธ์ระหว่างไรและเห็บกับพืช กับแมลง และกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ กลยุทธ์ในการป้องกัน
ก าจัดไรและเห็บที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
 Classification and identification of mites and ticks, their life histories, habitats, and 
economic importance. The acari and plant relationship, their association with insects and 
other invertebrates. Control strategies of economic importance acarina. 
 
357752  แมงมุมวิทยา 3(2-3-4) 
  Araneology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 หลักการแจงชั้นและการวิเคราะห์ชื่อแมงมุม ชีวประวัติ ที่อยู่อาศัย และความส าคัญทางเศรษฐกิจของ
แมงมุม ศัตรูธรรมชาติของแมงมุม วิธีเก็บและรักษาตัวอย่างแมงมุม   

Principles of classification and identification of spiders, their life histories, habit, 
habitats, and economic importance. Natural enemies of spiders. Collecting and preserving 
spiders. 
 
357761 ผ้ึงวิทยา  3(3-0-6) 
  Apiology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 ศึกษาถึงวิทยาการเก่ียวกับผึ้งโดยละเอียด รวมทั้งสัณฐานวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของผึ้ง โดย
เน้นเก่ียวกับชีวภาพของระบบประสาท และพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการอภิปรายผลงานวิจัยปัจจุบันทางผึ้ง
วิทยา 
 Scope of science in honey bee. Morphological, biological, and ecological aspects of 
honey bee in general with special emphasis on neurobiology and behaviors. The current 
research works in apiology. 
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357769  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1 1(1-0-2) 
  Selected Topics in Entomology 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 การบรรยายในหัวข้อเก่ียวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธ์ิและกีฏวิทยาประยุกต์ 
 Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology. 
 

357771  ชีวโมเลกุลของแมลง 3(3-0-6) 
  Insect Molecular Biology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 ความส าคัญของชีวโมเลกุลและเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวโมเลกุลในแมลง จีโนมของแมลง การแสดงออก
ของยีนในแมลง การคัดแยกเพศของแมลง พฤติกรรมของแมลง การดัดแปลงพันธุกรรมของแมลง และการใช้ชี
วสารสนเทศ การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง และการประยุกต์ใช้อณูพันธุศาสตร์กับงานทางด้านกีฏวิทยา  
 Importance of insect molecular biology and basic techniques, the insect genome, 
gene expression, sex determination, behavior in insect, transgenic pest and bioinformatics, 
insect cell culture and applications of molecular genetics in entomological field.  
 
357779  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2 2(2-0-4) 
  Selected Topics in Entomology 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 การบรรยายในหัวข้อเก่ียวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธ์ิและกีฏวิทยาประยุกต์ 
 Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology. 
 
357781  การบริหารศัตรูพืช 1 : แมลงศัตรูพืช 3(2-3-4) 
  Pest Management 1 : Insect Pests 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 ขอบเขต และพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาของประชากรแมลงศัตรูพืช  การวิเคราะห์ปัญหาแมลงศัตรูพืช 
และการใช้ระบบการวิเคราะห์ การติดตามตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ โมเดลของการควบคุม
แมลงศัตรูพืช ร่วมกันเป็นกลวิธีในการบริหารแมลงศัตรูพืช นักศึกษาจะต้องออกแบบระบบการจัดการพืช
ในทางทฤษฎีด้วย 
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Scope, ecological basic of insect pest population. Analysis of pest problems and use 
of system analysis as a means to integrate management tactics, environmental and 
biological monitoring, pest control models, and implementation elements into a cohesive 
whole. Students will design a hypothetical crop-management system during the course. 
 
357782  หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 3(3-0-6) 
  Principles of Insect Pest Management 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357418 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357418 or Consent of the Department 
 นิเวศวิทยาแมลง  การควบคุมดูแลและการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคและโปรแกรมการสุ่มตัวอย่าง  
เศรษฐศาสตร์การบริหารศัตรูพืช ระดับเศรษฐกิจที่ใช้วินิจฉัยประชากรศัตรูพืช หลักทฤษฎีและการ 
ปฏิบัติทางการบริหารแมลงศัตรูพืช กลยุทธ์และกลวิธีในการบริหารแมลงศัตรูพืช 
 Insect ecology. Surveillance and sampling, sampling techniques and the sampling 
program.  The economics of insect pest management, economic decision levels for pest 
populations. Insect pest management theory and practice, tactics, and strategies in insect 
pest management. 
 

357783  การบริหารแมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 3(2-6-4) 
  Postharvest Insect Pest Management 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  357210 or Consent of the Department  
 แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจหลังการเก็บเก่ียวของเมล็ดพันธุ์ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และปลา การแจงชั้น
และการวิเคราะห์ชื่อแมลง  ชีววิทยา ชีวประวัติและลักษณะการท าลาย นิเวศวิทยาและกลยุทธ์ในการบริหาร
แมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 
 Economic insect pests of postharvest grains, perishable crops, livestock, and fishes. 
Insect classification and identification, biology, life history, and types of damage. Ecology, 
control and management strategies of postharvest insect pests. 
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357789  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3 3(3-0-6) 
  Selected Topics in Entomology 3 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 การบรรยายในหัวข้อเก่ียวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธ์ิและกีฏวิทยาประยุกต์ 
 Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology. 
 

357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 1(1-0-2) 
  Entomological Seminar 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 การเสนอรายงานและการวิจารณ์  บทความทางวิชาการ  บทความปริทัศน์ หรือผลงานวิจัยทางด้าน
กีฏวิทยา 
 Presentation and discussion on scientific papers, review articles, and current research 
works in entomology. 
 
357792  สัมมนากีฏวิทยา 2 1(1-0-2) 
  Entomological Seminar 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 การเสนอรายงานและการวิจารณ์  บทความทางวิชาการ  บทความปริทัศน์ หรือผลงานวิจัยทางด้าน
กีฏวิทยา 
 Presentation and discussion on scientific papers, review articles, and current research 
works in entomology. 
 
357794  ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1 1(1-0-2) 
  Special Problems in Entomology 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 งานค้นคว้าวิจัยอิสระในหัวข้อทางกีฏวิทยาที่สนใจและได้รับความเห็นชอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้สอน โดยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าแบบอิสระเพ่ือปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และต้องจัดท ารายงานผลการวิจัยส่งให้ภาควิชา 
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 Independent research in entomology on the approved topic of special interest under 
supervision and guidance of the individual staff member. This study must not be a part of 
the thesis or the independent study required for the Master of Science degree program. A 
written report of the study submitted to the Department is required. 
 

357795  ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2 2(2-0-4) 
  Special Problems in Entomology 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 งานค้นคว้าวิจัยอิสระในหัวข้อทางกีฏวิทยาที่สนใจและได้รับความเห็นชอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้สอน โดยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าแบบอิสระเพ่ือปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และต้องจัดท ารายงานผลการวิจัยส่งให้ภาควิชา 
 Independent research in entomology on the approved topic of special interest under 
supervision and guidance of the individual staff member. This study must not be a part of 
the thesis or the independent study required for the Master of Science degree program.  A 
written report of the study submitted to the Department is required. 
 
357796  ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3 3(3-0-6) 
  Special Problems in Entomology 3 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Consent of the Department  
 งานค้นคว้าวิจัยอิสระในหัวข้อทางกีฏวิทยาที่สนใจและได้รับความเห็นชอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้สอน โดยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าแบบอิสระเพ่ือปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และต้องจัดท ารายงานผลการวิจัยส่งให้ภาควิชา 
 Independent research in entomology on the approved topic of special interest under 
supervision and guidance of the individual staff member. This study must not be a part of 
the thesis or the independent study required for the Master of Science degree program. A 
written report of the study submitted to the Department is required. 
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357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต 

  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับ 
 การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
Prerequisite:  Approved proposal or concurrent to thesis proposal  
 

357799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับ 
 การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
Prerequisite:  Approved proposal or concurrent to thesis proposal   
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2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 
1. งานวิจัย  

ระดับนานาชาติ    

1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and 
F. Ito. 2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province, 

Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 
33-48. 

2. Likhitrakarn, N., O. Nakamura, W. Wiroonrat, and P. Suttiprapan. Baculentulus  
 kulsarinae sp. nov. from Thailand (Protura: Acerentomata,  
Acerentomidae). 2015. Zootaxa 4029 (3): 431-435. 

  

ระดับชาติ 
1.  พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2560. 

ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการก าจัดมอดหนวดยาว 
(Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว. วารสาร
เกษตร 33(3): 377-385. 

2.  Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ จิราพร กุลสาริน วียะวัฒน์ ใจตรง และ Fuminori 
Ito. 2560. ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย. วารสารเกษตร 33(1): 1-8. 

3.  ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559.  
ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่า
แมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93. 

4.  สิริกานต์ สวัสด์ิสลุง พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ณัฐดนัย ลิขิตตระการ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ 
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2559. ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืช
อาศัยชนิดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตร 31(2): 163-170. 

5.  เผ่าไท ถายะพิงค์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟ 
อราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร 31(2): 203-213. 

6.  รัตนาพร ไชยศรี และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. ชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟ  
Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) ในกระเทียม
และการควบคุมโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. วารสารเกษตร 31(1): 11-19. 
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7.  กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ประณิธิพร เอมโอฐ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558.  
การส ารวจแมลงศัตรูใบยาสูบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน. แก่นเกษตร 43(1) : 
111-120. 

8.  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2557. การส ารวจแมลงศัตรูกาแฟ 
อาราบิก้า และแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร 
30(3): 233-242. 

9.  กาญจนา โกติทิพย์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  
และ ประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจ าแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบใน
โรงเก็บ. วารสารเกษตร 30(1): 21-28. 

10.  ธวัชชัย ปานสมบัติ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2556. ชีววิทยาและความจ าเพาะเจาะจง 
ต่อพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolver. วารสารเกษตร 
29(2): 155-161. 

11.  พิพัฒน์พงษ์  ต๊ะทองค า ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ  
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของต๊ักแตนใบไม้ 
Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae). วารสารเกษตร 
29(1): 63-69. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน 
1. งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ    

  

1. Sansri, C., A. Teerawutgulrag and  J.  Kulsarin. 2016. Chemical composition and 
biological activities of essential oil from fine scrap and short stem 
Virginia and Burley tobacco (Nicotiana tabacum L.).  pp. 698-700. 
International Congress on Chemical, Biological and Environmental 
Sciences. Osaka, Japan. May 10-12, 2016. 

2. Teerawutgulrag,  A.,  R. W.  Baison and  J.  Kulsarin. 2016. Synthesis of 
diamondback moth (Plutella Xylostella (L.)) sex pheromone. pp. 701-
703. International Congress on Chemical, Biological and Environmental 
Sciences. Osaka, Japan. May 10-12, 2016. 

 

ระดับชาติ 

1.  ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและ
ก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(3): 367-376. 

2.  กนกวรรณ ค ายอดใจ Hans Banziger และ จิราพร กุลสาริน. 2558. รูปแบบสถาปัตยกรรม           
ปากทางเข้ารังของชันโรง Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex 
(Hymenoptera: Apidae: Meliponini) ในประเทศไทยและมาเลเซียตะวันตก. 
วารสารเกษตร 31(1): 1-9. 

3.  จริยา สีดวงแก้ว จิราพร กุลสาริน ไสว บรูณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2558. ชีววิทยา 
ของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงส าหรับการควบคุมในมะเขือ
ม่วง. วารสารเกษตร 31(2): 193-201. 

4.  อาทิตยา ทองค ากูล จิราพร กุลสาริน และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2558. การออกแบบกับดัก    
ฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพ่ือควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักในการผลิตกะหล่ าปลีบนพ้ืนที่สูง . 
วารสารเกษตร 31(1): 21-29. 

5.  ณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ จิราพร กุลสาริน สิริญา คัมภิโร และ เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์. 2557. 
การส ารวจเพลี้ยไฟหม่อนและเชื้อราสาเหตุโรคแมลง. วารสารเกษตร 30(2): 161-169. 

6.  ภัทรดนัย ชัยสวัสด์ิ  จิราพร กุลสาริน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2557. 
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลงในการ
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ควบคุมหนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรือง.  วารสารเกษตร 30(1): 11-19. 

7.  ชฎารัตน์ ชมพูพลอย  จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ 
สิริญา  คัมภิโร. 2556. การเก็บเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานใน
โรงเรือนในจังหวัดเชียงใหม่.  วารสารเกษตร 29(1): 55-62.  

8.  สุพร กิมขาว  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์      
จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอก
มะลิ 105  x ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย. วารสารเกษตร 29(1): 45-54.  

9.  อนุสรณ์ พงษ์มี จิราพร กุลสาริน และ อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์. 2556. อัตราส่วนที่เหมาะสม 
ของสารฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพ่ือดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก. วารสารเกษตร 29(2): 
145-154. 

 
 



   65 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 
1) งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ    
1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito.  

  2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province,     
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48. 

2. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm, and M. Burgett. 2016. Physicochemical  
          profiles of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia   
          (Thailand). Food Chemistry 192(17771): 149-155. 

3. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm, and M. Burgett. 2015. Effects of long term  
          storage on stingless bee (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) honey. Journal of  
          Apicultural Research 54(5): 441-451. 

4. Wangspa, W., Y. Chanbang, and S. Vearasilp. 2015. Radio frequency heat treatment  
          for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105. Chiang Mai  
          University Journal of Natural Sciences 14(2): 189-197 

 
ระดับชาติ 

1.  ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและก้าน
ใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(3): 367-376. 

2.  พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง.2560. 
ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการก าจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes 
pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว. วารสารเกษตร 33(3): 377-385. 

3.  ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559.  
ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง
และเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93. 

4.  กาญจนา โกติทิพย์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  
และประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจ าแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ. 
วารสารเกษตร 30(1): 21-28. 

5.  พิพัฒน์พงษ์  ต๊ะทองค า  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์   
จันทร์บาง.  2556.  การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของต๊ักแตนใบไม้. วารสารเกษตร 
29(1): 63-69. 
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6.  สุพร กิมขาว  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์      
จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 
105  x ชัยนาท) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสาร
เกษตร 29(1): 45-54.  

 
2) บทความทางวิชาการ  

1. Nanoudon, S. and  Y. Chanbang. 2014.  Use of solid carbon dioxide for 
controlling bed bugs. pp. 56-61. In S. Khusmith (ed.) JITMM2013 
Proceedings: Joint  International Tropical Medicine Meeting.  
December, 11-13, 2013, Bangkok, Thailand. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ 
1) งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ    
 

1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito.  
2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province, 
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48. 

2. Kusumoto, D., H. Masuya, T. Hirao, H. Goto, K. Hamaguchi, W.-I. Chou, W.      
Suasa-ard, S. Buranapanichpan, S. Uraichuen, O. Kern-asa, S. Sanguansub, A. 
Panmongkol, Q. T. Pham, S. Kahono, I. M. Sudiana and N. Kamata.  2015.  
Comparison of sapwood discoloration in Fagaceae trees after inoculation with 
isolates of Raffaelea quercivora, cause of mass mortality of Japanese oak 
trees.  Plant Disease 99(2): 225-230. 

3. Kusumoto, D., H. Masuya, T. Hirao, H. Goto, K. Hamaguchi, W.I. Chou, W. Suasa- 
ard, S. Buranapanichpan, S. Uraichuen, O. Kern-asa, S. Sanguansub, A. 
Panmongkol, T.P. Quang, S. Kahono, H. Juristiono and N. Kamata.  2014.  
Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata  
logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and 
without the Japanese oak wilt incidence including outside of Japan.  J. For. Res.  19: 
404-410. 

4. Tuda, M., L.-H. Wu, N. Yamada, C.-P. Wang, W.-J. Wu, S. Buranapanichpan, K. 
Kagoshima, Z.-Q. Chen, K.K. Teramoto, B.R. Kumashiro and R. Heu.  2014.   
Host shift capability of a specialist seed predator of an invasive plant: roles of 
competition, population genetics and plant chemistry.  Biol. Invasions 16: 303-
313. 
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ระดับชาติ 

1.  พีระยา ค าดี เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ. 2560. การควบคุมหนอนเจาะล า
ต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ใน
สภาพแปลงปลูก. วารสารเกษตร 33(1): 9-20. 

2.  จริยา สีดวงแก้ว จิราพร กุลสาริน ไสว บรูณพานิชพันธ์ุ และ สิริญา คัมภิโร. 2558. ชีววิทยา 
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วารสารเกษตร 31(1): 21-29. 
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2556. การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของต๊ักแตนใบไม้. วารสารเกษตร 29(1): 63-69. 
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     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง 
1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ   
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   5. Chupia, V., S. Pikulkaew, P. Krutmuang, S. Mekchay and P. Patchanee. 2016.  
Molecular epidemiology and geographical distribution of Nosema ceranae in  
honeybees, Northern Thailand. Asian Pac J Trop Dis. 6(1): 27-31. 
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7. Thungrabeab, M. and P. Krutmuang. 2016. Evaluation of the Entomopathogenic 
fungi for controlling Solanum Fruit Fly.  The 7th International Conference 
on Environmental and Rural Development. pp. 143.  Phnom Penh, 
Cambodia 16-17 January 2016. 
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ระดับชาติ 
1. กฤติมา ป้อต๊ะมา และ พัชรินทร์ ครุฑเมือง. 2558. ตรวจสอบการแพร่กระจายของ 

โรคโนซีมาในผึ้งพันธุ์ ณ ลานเลี้ยงผึ้งพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนและแพร่. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 46(2): 127-137. 

 
 อาจารย์ ดร. นินาท บัววังโป่ง 

1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ   
1. Chuttong, B., N. Buawangpong and M. Burgett. 2015. Honey bees and coffee. Bee  

World 92(3): 80-83. 
 
 
ดร.ณัฐวัฒน์  หมื่นมณี  

1) งานวิจัย 
ระดับชาติ 
1. ปาริชาติ เทียนจุมพล ณัฏฐวัฒณ์  หมื่นมาณี และวิบูลย์ ช่างเรือ . 2558. การศึกษาสมบัติทาง

กายภาพของข้าวไร่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (3/1 ) พิเศษ:  71-74. 
2. ดนัย บุณยเกียรติ  ปาริชาติ เทียนจุมพล  และ ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. การส ารวจกระบวนการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียวกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาในประเทศไทย. 2558. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 46 (3/1 ) พิเศษ: 235-238. 

3. ณัฏฐวัฒณ์  หมื่นมาณี . 2558. ผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผล
มะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (3/1 ) พิเศษ:  388-391. 

 
 
ดร.บาจรีย์  ฉัตรทอง  

1) งานวิจัย  
ระดับนานาชาติ    
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
 
รศ.ดร.วีรเทพ  พงษ์ประเสริฐ 

1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ 
1. Jannoey, P., W. Pongprasert, S. Lumyong, S. Roytrakul and M. Nomura. 2015.   
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 ระดับชาติ 
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ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว. วารสารเกษตร 33(1): 21-30. 

2. นาวิน สุขเลิศ  จิราพร กุลสาริน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ. 2559.  
ประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์เชื้อราก าจัดแมลงในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลายในเบบี้
ฮ่องเต้บนพ้ืนที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 32(2): 171-180. 

3. วิชัย  สรพงษ์ไพศาล  สมชาย ธนสินชยกุล ศิริพรรณ ตันตาคม วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ  
สุณี โสดา. 2558.  การใช้แมงมุมสุนัขป่า (Pardosa pseudoannulata (Bosenberg et 
Stand)) และ แมงมุมตาหกเหลี่ยม (Oxyopes javanus Throll) ศัตรธรรมชาติควบคุมเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลในการปลูกข้าวอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(1) : 1-11. 

 4. อารยา บุญศักด์ิ  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ จิราพร กุลสาริน. 2558.                             
การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่มีศักยภาพในการ
ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (Nilaparvata lugens (stål)). วารสารเกษตร 31(3): 291-
299. 

5. ชฎารัตน์ ชมพูพลอย  จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ สิริญา  
คัมภิโร. 2556. การเก็บเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานในโรงเรือนในจังหวัด
เชียงใหม่.  วารสารเกษตร 29(1): 55-62.  

6. วีรยุทธ สร้อยนาค  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และสมชาย ธนสินชยกุล.  
2556.  ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย.  วารสารเกษตร 29(3): 231-238. 
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รศ.ดร.ยุพา  หาญบุญทรง  
1) งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ 
1. Halloran, A., Y. Hanboonsong, N. Roos and S. Bruun. 2017. Life cycle assessment of 

cricket farming in north-eastern Thailand. Journal of Cleaner Production 156: 83-
94. 

2. Hanboonsong Y. and Y. Kobori.  2017. Effects of selected insecticides on  
Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura), a vector of sugarcane white leaf 
disease, and on two natural enemies of the sugarcane stem borer in sugarcane 
fields. Sugar Tech. doi: 10.1007/s12355-017-0516-8. 

3. Roddee J., Y. Kobori, H. Yorozuya and Y. Hanboonsong. 2017. Characterization of 
direct current electrical penetration graph waveforms and correlation with the 
probing behavior of Matsumuratettix hiroglyphicus, the insect vector of sugarcane 
white leaf phytoplasma.  Journal of Economic Entomology  doi: 
10.1093/jee/tox090.  

4. Kobori Y. and Y. Hanboonsong 2017.  Effect of temperature on the development 
and reproduction of the sugarcane white leaf insect vector, Matsumuratettix 
hiroglyphicus (Matsumura) (Hemiptera: Cicadellidae) Journal Asia Pacific 
Entomology.  20(1): 281-884. 

5. Halloran A., N. Roos, R. Flore and Y. Hanboonsong. 2016. The development of the 
 edible cricket industry in Thailand. Journal of Insects as Food and Feed.  
2(2):91-100. 

6. Halloran A., N. Roos, R. Flore and Y. Hanboonsong. 2016. Cricket farming as a 
livelihood strategy in Thailand. The Geographical Journal: 1-6 doi:  
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ผศ.ดร.ณัฐดนัย  ลิขิตตระการ 

1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ 
1. Likhitrakarn, N., S.I. Golovatch, K. Inkhavilay, C. Sutcharit, R. Srisonchai, and S. Panha.  

2017. Two new species of the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847 from 
Laos (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae). ZooKeys 722: 1–18.  

2. Likhitrakarn, N., S.I. Golovatch, R. Srisonchai and S. Panha. 2017. A new species of  
Trichopeltis Pocock, 1894 from southern China, with a checklist and a distribution 
map of Trichopeltis species (Diplopoda, Polydesmida, Cryptodesmidae). ZooKeys 
725: 123–137. 

3. Likhitrakarn, N., Nakamura, O, Wiroonrat, W. and Suttiprapan, P. 2016 . Baculentulus 
kulsarinae sp. nov. from Thailand (Protura: Acerentomata, Acerentomidae). 
Zootaxa, 4092(3): 431-435. 

4. Likhitrakarn, N., S. I. Golovatch and S. Panha. 2016. Review of the Southeast Asian  
millipede genus Antheromorpha Jeekel, 1968 (Diplopoda, Polydesmida,  
Paradoxosomatidae). ZooKeys, 571: 21-57. 

5. Likhitrakarn, N., S. I. Golovatch and S. Panha. 2016. The millipede genus Tylopus  
Jeekel, 1968 (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae), with a key and 
descriptions of eight new species from Indochina. European Journal of 
Taxonomy 195: 1–47. 

6. Srisonchai, R., H. Enghoff, N. Likhitrakarn and S. Panha. 2016. Four colorful new  
species of dragon millipedes, genus Desmoxytes Chamberlin, 1923, from 
northern Thailand (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae). Zootaxa 
4170 (1): 093–113. 

 
ระดับชาติ 
1. สิริกานต์ สวัสด์ิสลุง พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ณัฐดนัย ลิขิตตระการ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ 

ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ.์ 2559. ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืชอาศัย
ชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตร 32(2): 163-170. 
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ดร.วียะวัฒน์  ใจตรง  

1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ 
1. Jaitrong, W., D. Wiwatwitaya and W. Sakchoowong. 2016. Review of the Thai species 

of the genus Sphinctomyrmex Mayr, 1866 (Hymenoptera: Formicidae, Dorylinae), 
with description of a new species. Far Eastern Entomologist 305: 1-9. 

2. Jaitrong, W., B. Guenard, E. P. Economo, N. Buddhakala, and S. Yamane. 2016. A 
Checklist of known ant species of Laos (Hymenoptera: Formicidae).  Asian 
Myrmecology 8: 17-48. 

3. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and 
F. Ito. 2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province, 
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48. 

4. Jaitrong, W. and D. Wiwatwitaya. 2015. The species of the ant genus Recurvidris 
Bolton, 1992 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) in Thailand. Halteres 6: 104-
112. 

5. Jaitrong, W. and D. Wiwatwitaya. 2013. Two new species of the Aenictus pachycerus 
species group (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) from Southeast Asia. The 
Raffles Bulletin of Zoology 61(1): 97–102. 

 
ระดับชาติ 
 1. Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ จิราพร กุลสาริน วียะวัฒน์ ใจตรง และ Fuminori Ito. 

2560. ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. 
วารสารเกษตร 33(1): 1-8. 
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Dr. Hans Bänziger  
1) งานวิจัย  

ระดับนานาชาติ    
 1. Bänziger, H. and K. Khamyotchai. 2014. An unusually large and persistent  

male swarm of the stingless bee Tetragonula laeviceps in Thailand 
(Hymenoptera: Apidae: Meliponini). Journal of Melittology 32: 1-5. 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต 
ก. วิทยานิพนธ์                                                                                36 หน่วยกิต 
     357797 วิทยานิพนธ์                                                                         36 หน่วยกิต 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอด
ระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับ
เต็ม (full paper) จ านวนอย่างน้อย 2 เร่ือง และมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง 
 
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา :   ไม่มี 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)      
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                                  36  หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ์                                                         36  หน่วยกิต 
     357797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                     36   หน่วยกิต    
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 
 
 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่าง
น้อย 1 เร่ือง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อยระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย 1 เร่ือง 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
 
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกิต 
   1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า    21  หน่วยกิต 
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     15  หน่วยกิต 
         1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                                          6  หน่วยกิต 
      357701  การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา              1  หน่วยกิต  
         357710  โครงสร้างของแมลงและหน้าที่    3  หน่วยกิต 
        3577 91  สัมมนากีฏวิทยา 1                                           1  หน่วยกิต 
 3577        92  สัมมนากีฏวิทยา 2                                           1  หน่วยกิต 
  
     1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต   
              โดยเลือกจากกระบวนวิชาในหัวข้อ 1.1.2.1 หรือ 1.1.2.2 ไม่น้อยกว่า 6  
         หน่วยกิต หรือเลือกกระบวนวิชากีฏวิทยาระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ โดย 
         ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า 
         สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 
        1.1.2.1 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชากีฏวิทยา 
            357711  กีฏวิทยาส่ิงแวดล้อม    3  หน่วยกิต 
            357712  กลไกของพฤติกรรมแมลง    3  หน่วยกิต 
            357723  แมลงในดิน                                                 3  หน่วยกิต 
            357724  แมลงในน้ า                                                 3  หน่วยกิต 
            357731  หลักอนุกรมวิธานแมลง                                   3  หน่วยกิต 
            357732   ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย                    3  หน่วยกิต 
            357733   ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง                      3  หน่วยกิต 
            357751   ไรวิทยา                                                   3  หน่วยกิต 
            357752   แมงมุมวิทยา                                             3  หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)      
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
            357761   ผ้ึงวิทยา                                                   3  หน่วยกิต 
            357771   ชีวโมเลกุลของแมลง                                     3  หน่วยกิต 

 
 
 
1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชาการบริหารศัตรูพืช 

 
 
 
 
357741   โรควิทยาของแมลง                                           3  หน่วยกิต  
 
 
 
357742   การควบคุมแมลงโดยเช้ือจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง      3  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เปล่ียนช่ือกระบวนวิชาและปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้มีความ
ทันสมัยกับวิทยาการที่ก้าวหน้า ไม่ซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชา 
357742 และปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

- เพ่ิมกระบวนวิชา 357742 และเปล่ียนช่ือกระบวนวิชาเป็น 
การควบคุมแมลงโดยเช้ือจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง และ
ปรับปรุง เพ่ิมเติมเนื้อหาของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับ
วิทยาการทางการเกษตรที่เปล่ียนแปลงไป สามารถน ามาปรับ
ใช้กับการป้องกันแมลงเพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์ ไม่ซ้ าช้อนกับ
กระบวนวิชาอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชาการบริหารศัตรูพืช 

         357713   พิษวิทยาส าหรับแมลง                                3  หน่วยกิต 
         357714   นิเวศวิทยาประชากรแมลง                           3  หน่วยกิต 

            357721   แมลงศัตรูในชุมชนเมือง                              3  หน่วยกิต 
            357722   กีฏวิทยาป่าไม้                                         3  หน่วยกิต 
            357741   พยาธิวิทยาของแมลง                                 3  หน่วยกิต 

          
 
 

                                                           -ไม่มี- 
 
 
 
 
         357781   การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช                3  หน่วยกิต 
         357782   หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช                        3  หน่วยกิต 
         357783   การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการ    
                      เก็บเก่ียว                                                3  หน่วยกิต 

    1.1.2.3 กระบวนวิชาในหมวดหัวข้อพิเศษและปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา  
         357769   หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1                      1  หน่วยกิต 
         357779   หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2                      2  หน่วยกิต 
         357789   หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3                     3  หน่วยกิต 

            357794   ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1                         1  หน่วยกิต  
         357795   ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2                         2  หน่วยกิต 

            357796   ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3                         3  หน่วยกิต     

เหมือนเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
  

   
       1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)   ไม่เกิน     6  หน่วยกิต  
            ให้เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดย 
            ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ 

         สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 
     2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)    ไม่เกิน     3  หน่วยกิต  
            ให้เลือกจากสาขาวิชากีฏวิทยา และ/หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์ 
            กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

            หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา    

 
 
 
 
 
 
 
 

ก. วิทยานิพนธ์                                                              12  หน่วยกิต 
357799   วิทยานิพนธ์                                                 12  หน่วยกิต 

 

 

 
- ปรับช่ือกระบวนวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 และปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ข. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
    1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา    - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา         - ไม่มี 

  

ง. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้อง เข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง วิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย ผลงานที่
เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ืองและมีช่ือ
นักศึกษาเป็นช่ือแรก 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
 
 
 
2.ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI   
Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีช่ือ
นักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 

 

 
 

 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

เหมือนเดิม 

ก. ปริญญานิพนธ์                                                        12  หน่วยกิต 
       357799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                12  หน่วยกิต 

เหมือนเดิม 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
  1) แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต 
357797 วิทยานิพนธ์     12 357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     12 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา     -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน     - 
       รวม     12 

 

       รวม     12 
 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต 

357797  วิทยานิพนธ์ 
สอบวิทยานิพนธ์ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

    12 
     - 

     - 

357797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
สอบวิทยานิพนธ์ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

    12 
 

    - 
       รวม     12 

 

       รวม     12 
 

                    รวมตลอดหลักสูตร                 36      รวมตลอดหลักสูตร     36 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย - ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

- 
- 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

- 
       - 

เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา - เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 รวม -  รวม - 

 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
357797   วิทยานิพนธ์ 12 357797   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
 รวม 12 

 

 รวม 12 
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2) แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
357799 วิทยานิพนธ์ 3 357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 

 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 
 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา        - 
 รวม 9  รวม       9 

 
ชั้นปีที่ 2 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
357792 
357799 

สัมมนากีฏวิทยา 2 
วิทยานิพนธ์ 

1 
6 

357792 
357799 

สัมมนากีฏวิทยา 2 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

1 
6 

 สอบวิทยานิพนธ์              -  สอบวิทยานิพนธ์ - 
 รวม         7  รวม 7 

 

 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        36  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า       36 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
357701 
357710 
   

การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา 
โครงสร้างของแมลงและหน้าที่  
กระบวนวิชาเลือก                          

1 
3 
3 

357701 
357710 
   

การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา 
โครงสร้างของแมลงและหน้าที่  
กระบวนวิชาเลือก                          

1 
3 
3 

 กระบวนวิชาเลือก 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3 
- 
- 

 กระบวนวิชาเลือก 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

3 
- 
- 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 รวม  10  รวม      10 
      

 

ชั้นปีที่ 1 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
357791 
357799 

สัมมนากีฏวิทยา 1 
วิทยานิพนธ์ 

 1 
3 

357791 
357799 

สัมมนากีฏวิทยา 1  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                         

1 
3 

 กระบวนวิชาเลือก 
กระบวนวิชาเลือก 

 3 
 3 

 กระบวนวิชาเลือก 
กระบวนวิชาเลือก 

3 
3 

      เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 
 รวม  10                                              รวม                           10 
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6. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

รศ. ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 
ผศ. ดร. ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 
นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสม โดยเนื้อหาต่าง ๆ ครอบคลุมสาขา
กีฏวิทยา ทั้งในส่วนพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้ มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับภาวะของตลาดปัจจุบันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอีก 5-7 ปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม และไม่มี
ส่วนใดต้องแก้ไข  
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีข้อสรุปว่าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุงนี้มี
ความเหมาะสม 

 - 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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9.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ  
   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 

 
 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับท่ี    ๐๑๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปล่ียนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ ๑๔  
และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิ ตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๕ เม่ือวันที่  ๙  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  ๐๐๐๙/๒๕๕๑  เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและ        การเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ๒.  การเปล่ียนแผนการศึกษา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผนการศึกษา  และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
       ๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของ         ผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  คุณสมบัติ
ของผู้ เข้า ศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบการศึกษาที่
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 
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  ๒.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ   ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่ านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒.๓ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้ โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
 ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
 การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยา ลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็น
หลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 

๓. การย้ายสาขาวิชา 
    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิม
หรือระหว่างส่วนงาน  ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
   ๓.๑ นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 
   ๑)  มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

 ๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
  กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 

   ๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
    กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
   ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ  
 วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 
   ๓.๒ ขั้นตอนด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอกผ่าน
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ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
ใหม่เพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
  ๓.๓  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา  รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 ๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป 
 ๓.๕  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเง่ือนไขดังนี้ 
  ๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซ่ึงเป็นกระบวน 
   วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต  
  กระบวนวิชาดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมใน  
  แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้  
  กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร  
  ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

๒) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซ่ึงมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับ
บา งกร ะบวนวิช าในหลักสู ตรสาขาวิ ชา ใหม่   ให้ พิจ ารณาเที ยบ โอนได้   โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา
กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่  และกระบวนวิชา  ที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร
ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

 
 ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตร
สาขาวิชานั้นๆ ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้าย
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

  
๔. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๔.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
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    ๑) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ  
         เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมี  
         หน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   
         ๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
     นานาชาติ 
    ๒) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และ  
     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่จะให้โอนและรับโอนเพ่ือ  
              พิจารณาและน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๓) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เม่ือ 
    ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน   
        รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
   ๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต  
        กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิต 
    สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย   
 
  ๔.๒ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ใ นสาขาวิชาเดียวกัน  
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ 
หาก 

 ๑) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่สอบไม่ผ่านการสอบ  
  วิทยานิพนธ์   หรือ 
 ๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบ  
  ประมวลความรู้ ตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
 ๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือ 
 ๔) กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓)   ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
   การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จ 

   การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับ 
 ปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษาอาจแสดง
ความจ านงขอโอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ อีกปริญญาหนึ่ งได้  ทั้งนี้ การ
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ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 
๔.๓ การโอนนักศึกษา 
 ๔.๓.๑  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร 

ชั้นสูงในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน    
    นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
    ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน  เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
  ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒,  และ  ๔.๓.๓  จะโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน   ร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  

 

  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา    
 ที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการ  
 อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

    ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน  
  หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ 
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    สาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษา  
   มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  กระบวนวิชาที่ 
    อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า  
    หรืออักษรล าดับขั้น S  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
    ที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
  ๓)  ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  
  แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้ 
   เข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอนแล้ว 
  ๔)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน 
    หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    ประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ท้ังหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ  
    หลักสูตรที่รับโอน 

๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากบัณฑิต  
  วิทยาลัย  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก  
 รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

๕. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่   ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือ
เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเง่ือนไขดังนี้ 
   ๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เม่ือกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตที่
ได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้  จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
   ๕.๒  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาอ่ืน   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รับ
โอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบ
แล้ว 
  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (Honor 
Program)  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  เม่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ  
บัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถด าเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ทั้ งนี้ จ ะ ต้อ ง ศึ ก ษ า
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา 
ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

๖.๒  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  ซ่ึงจะน ามา 
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานแล้ว 

๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาท่ีขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียน
ของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

๘.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรก
ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 

 
 ทั้งนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
        (ลงนาม)  สุรศักด์ิ  วัฒเนสก์ 

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  วัฒเนสก์) 
                                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 


