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มคอ. 2 ระดับปริญญาโท 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชากีฏวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บัณฑิตวิทยาลัย  

     และคณะเกษตรศาสตร์  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากีฏวิทยา 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Entomology 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย   : ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กีฏวิทยา) 

    : ชื่อย่อ   วท.ม. (กีฏวิทยา) 

 ภาษาอังกฤษ     : ชื่อเต็ม   Master of Science (Entomology) 

    : ชื่อย่อ    M.S. (Entomology) 
 

3.  วิชาเอก     - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1    จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร             36  หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 2    จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    36  หนว่ยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  4 ปี

การศกึษา 
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5.2 ภาษาที่ใช ้ 

 ภาษาไทย 

 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................... 
 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย 

 นักศึกษาต่างชาต ิที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 ชื่อสถาบัน ……………………………………..……. ประเทศ ……………………….. 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556   

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 

2555  

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา 2556 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ครูและอาจารย์ในสถาบันการศกึษา 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ด้านแมลงอุตสาหกรรม เช่น 

การเลีย้งผึ้ง ไหม และครั่ง 
 

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 
 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา, สาขาวชิาที่จบ 

สถาบันที่ศึกษาส าเร็จ, ปีท่ีจบการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1.  รศ.ดร. ไสว บูรณพานชิพันธ์ุ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิากีฏวทิยา,  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2521 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา,   

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

- วท.ด. (กีฏวทิยา), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

3-7599-00326-68-5 

2.  รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิากีฏวทิยา,  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

- M.S. (Entomology), Yamaguchi University, 1988 

- Ph.D. (Entomology), Kagoshima University, 1991 

3-5099-01079-21-7 

3.  อ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื,  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา,  

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 

- Ph.D. (Entomology), Kansas State University, 2005 

5-6499-90001-07-9 

 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ า เป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใน

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ที่กล่าวว่า “การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะ

การระบาดของแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เช่น การระบาดของ

เพลี้ยแป้งสีชมพูในมันส าปะหลัง ประมาณ 1.0 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2552 รวมถึงการระบาดของเพลี้ย

กระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว ที่เป็นพาหะน าโรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิกในนาข้าวภาคกลาง ประมาณ 

2.4 ล้านไร่ ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร” ซึ่งที่ผา่นมาเกษตรกรพึ่งพาแต่สารเคมีฆ่า

แมลงเป็นหลักในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ท าให้มีการน าเข้าสารเคมีฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จนถึงปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณ 23,417 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,669.88 ล้านบาท สารเคมีฆ่าแมลง

เหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกษตรกรเอง โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 11 ได้ให้ข้อมูลว่า “ในปี พ.ศ. 2550 เกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมี

การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 38.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.0 ในปี พ.ศ. 2540 จึงนับเป็นสถานการณ์ที่น่า

เป็นหว่งอย่างยิ่ง” 

ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา จึงได้ถูกปรับปรุงโดยมุ่งเน้นทางด้าน
การสอนเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส าหรับน าไปใช้แก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของประเทศ
และคงความเป็นผู้น าด้านการเกษตรของโลกในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 

11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กล่าวถึง

สถานการณ์ทางสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยไว้ตอนหนึ่งว่า “การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้า

สู่เมืองอย่างต่อเนื่องท าให้มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรในเขตเมือง

เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 31.1 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 45.7 ในปี พ.ศ. 2553” ทั้งนี้สาเหตุการ

เคลือ่นย้ายนี้ส่วนใหญ่มาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร

ในชนบทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เกษตรกรวัยท างานจึงต้องย้ายถิ่นไปหางานท าในเขตเมือง จาก

สังคมเครือญาติในชนบทที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปสู่สังคมปัจเจกหรือเป็น

ส่วนตัวมากขึน้อย่างชัดเจนในสังคมเมอืงที่วิถีชีวติมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการปฏิสัมพันธ์และท า

กิจกรรมร่วมกัน ส่วนครัวเรือนในชนบทจะเหลือแต่เด็กและผู้สูงอายุ ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว

เปลี่ยนไป เด็ก ๆ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร อาจน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ยาเสพติด 
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โรคเอดส์จากเพศสัมพันธ์ เป็นต้น  การที่เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเลี้ยง

ครอบครัวได้นั้น สาเหตุหนึ่งก็คือ การเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเข้า

ท าลายข้าว และเพลี้ยแป้งสีชมพูเข้าท าลายมันส าปะหลัง เป็นต้น เกษตรกรต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อ

ป้องกันก าจัดแมลงเหล่านี้ ท าให้ได้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรวัยท างานจึง

ต้องไปหางานท าในเขตเมือง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี ้
จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการจัดการแมลงศัตรูพืช เพื่อเสริมสร้างการผลิตภาค

เกษตร และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ไม่ต้องย้ายถิ่นไปท ากินที่อื่น 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

      ของสถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยามีความเหมาะสม ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ฉบับที่ 11 จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นเพื่อเสริมสร้างคนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ มีทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม/จริยธรรม 

ช่วยเหลือเกื้อกูล อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ตลอดจนรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ความ

เคารพในสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้ื่นด้วย 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจด้านการจัดการศึกษาคือ จัดหลักสูตร

การศกึษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็น

คนดีและเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา จึงมุ่งเน้นในการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม มี

จติส านึกในศลิปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และด ารงตนในสังคมได้อย่างมธีรรมาภบิาล 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

13.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอื่น 

                   - ไม่ม ี– 
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     13.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน 
 

หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง (ใช่/ไม่ใช่) 

ภาควิชา และคณะ 

ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

หมายเหตุ 

กระบวนวิชาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

357710 

 

 

 

 

 

 

 

357783 

ใช ่

 

 

 

 

 

 

 

ใช ่

ภาควิชากีฏวิทยาและ

โรคพืช  

คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ภาควิชากีฏวิทยาและ

โรคพืช  

คณะเกษตรศาสตร์ 

ส าหรับนักศกึษา

ระดับบัณฑิตศกึษา

ในหลักสูตร

สาขาวิชาปรสิต

วิทยา ชีววิทยา และ

หลักสูตรสาขาวิชา

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ส าหรับนักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา

ในหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว 

 

 

13.3  การบรหิารจัดการ 

        ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จะเป็นผู้ประสานงานไปยังภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้

ทราบว่ามีนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ภาควิชานั้น ๆ จ านวนเท่าใดและในภาค

การศกึษาใด  
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา 

                         เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชา    

กีฏวิทยา ให้มีคุณภาพทางวิชาการทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานระดับสากล 

สามารถสร้างองค์ความรู้ทางดา้นการบริหารแมลงศัตรูพืช โดยมุ่งเน้นไปที่พืชที่มีความส าคัญ

ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน เช่น ข้าว ข้าวโพด ส้ม ล าไย ลิ้นจี่ และกาแฟ    

เป็นต้น  รวมทั้งปรับใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแสวงหาชีวินทรีย์ที่มีศักยภาพ เช่น 

ตัวห้ า ตัวเบียน เชื้อโรค เพื่อน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลง ที่เป็น

อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนอ้ยที่สุด   
 

1.2 วัตถุประสงค ์เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่ม ี:  

       1.  ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจน 

                ทักษะและประสบการณ์ ในการวางแผนและด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาการและ  

                  เทคโนโลยีทางด้านกีฏวิทยา 

            2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห ์เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรูท้ี่เหมาะสมในการจัดการ 

                แมลงศัตรูพชืที่ส าคัญอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  3. คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ ทั้งในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพทั้งใน 

      ภาครัฐและเอกชน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมตดิตามผลการ

ประเมิน QA ของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ปี 

ในด้านความพึงพอใจ 

และภาวะการได้งาน

ของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

โทที่ได้งานท าหรือการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

โท ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

 ระบบรายปี 

 ระบบทวิภาค 
        ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน 

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     -ไม่ม-ี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

 ในเวลาราชการ 

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

 ระบบทวิภาค 

  ในเวลาราชการ       

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

 ระบบหน่วยการศึกษา 

 ในเวลาราชการ 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

           หลักสตูร แผน  ก แบบ ก 1 

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  จากสถาบันอุดมศึกษาที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติรับรองมาตรฐานการศึกษา ที่มีผล

การเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย 

หรอืวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา ไม่น้อยกว่า 2 ป ีและมีพื้น 
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ฐานความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชากีฏ

วิทยา 

              2.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรอืสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 

              3.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง 

         การรับสมัครเข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา 
 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา ในสาขาวิชากีฏวิทยา 

เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา 

              2.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรอืสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 

3.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา) 

 อื่น ๆ ................... 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

   ส่งเสริมให้มกีระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนาย่อยโดยมีเนือ้หาครอบคลุมการ 

        เรียน อ่าน และการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และรวมถึงความรูด้้านคณิตศาสตร์ 

        และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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     2.5 แผนการรับนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 
 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ 
          

แผน ก แบบ ก 1 

แผน ก แบบ ก 2 
 

3 

10 

 3 

10 

 3 

10 

 3 

10 

 3 

10 

 

 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 

การศกึษา 

แผน ก แบบ ก 1 

   

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

3 

  

 

 

3 

  

 

 

 

 

3 

 

แผน ก แบบ ก 2 
 

   10  10  10  10 

 

 

2.6  งบประมาณตามแผน   

2.6.1 รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

 

การเรยีนการสอน 
 

78,500,600 
 

 

25,956,600 
 

79,285,600 
 

26,020,900 
 

80,078,400 
 

26,184,000 
 

วิจัย 
 

22,610,800 
 

 

8,196,200 
 

24,530,000 
 

8,242,800 
 

26,610,700 
 

8,295,100 
 

บรกิารวิชาการฯ 
 

3,000,000 
 

 

3,912,800 
 

3,100,000 
 

3,950,600 
 

3,200,000 
 

3,988,900 
 

การท านุบ ารุงฯ 
 

- 
 

 

600,000 
 

- 
 

602,400 
 

- 
 

604,200 
 

สนับสนุนวิชาการ 
 

250,200 
 

 

1,578,900 
 

250,200 
 

1,586,700 
 

250,200 
 

1,594,500 
 

บริหารมหาวิทยาลัย 
 

28,148,000 
 

 

6,877,300 
 

28,148,000 
 

17,138,100 
 

28,148,000 
 

17,137,600 

 

รวม 
 

132,509,600 
 

 

57,382,100 
 

135,313,800 
 

57,541,500 
 

138,287,300 
 

57,804,300 
 

รวมทั้งส้ิน 
 

189,891,700 
 

 

192,855,300 
 

196,091,600 
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2.6.2  ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ข้อมูลจากกองแผน) 

         ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาใน  แผน ก แบบ ก 1 และ 

แผน ก แบบ ก 2 อยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 80,000 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 แบบศกึษาด้วยตนเองจากบทความวชิาการเพื่อการวิเคราะห์ 

 อื่น ๆ (ระบุ)   

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา

บัณฑติศกึษา 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

    3.1 หลักสูตร 

        3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

                หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                 36  หน่วยกิต 

     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 

        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

            3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 

ก. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

                          357797  วทิยานพินธ์ 36 หนว่ยกิต 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษา

จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศกึษา                       

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ านวนอย่าง

น้อย 2 เรื่อง และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

     3. ต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัย โดยผ่าน 

  ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและรวบรวม 

ส่งบัณฑติ วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

          1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย   : ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  :   ไม่มี 
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    3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

                จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

                 ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า   24     หน่วยกิต 

                    1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต 

           1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

       1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                           6  หน่วยกิต  

357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวทิยา 1 หนว่ยกิต 

357710 โครงสรา้งของแมลงและหน้าที่ 3 หนว่ยกิต 

357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 1 หนว่ยกิต 

357792 สัมมนากีฏวิทยา 2 1 หนว่ยกิต 

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                         9  หน่วยกิต 

               โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านีใ้นหัวข้อ 1.1.2.1 หรอื 1.1.2.2 ไม่น้อยกว่า  

     6 หนว่ยกิต หรอืกระบวนวิชากีฏวิทยาระดับบัณฑติศกึษาอื่น ๆ โดยความ 

     เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา 

     กีฏวิทยา  

          1.1.2.1 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวชิากีฏวิทยา 

357711 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 หนว่ยกิต 

357712 กลไกของพฤติกรรมแมลง 3 หนว่ยกิต 

357723 แมลงในดิน 3 หนว่ยกิต 

357724 แมลงในน้ า 3 หนว่ยกิต 

357731 หลักอนุกรมวิธานแมลง 3 หนว่ยกิต 

357732 ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย 3 หนว่ยกิต 

357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง 3 หนว่ยกิต 

357751 ไรวิทยา 3 หนว่ยกิต 

357752 แมงมุมวิทยา 3 หนว่ยกิต 

357761 ผึ้งวิทยา 3 หนว่ยกิต 

357771 ชีวโมเลกุลของแมลง 3 หนว่ยกิต 

          1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวชิาการบรหิารศัตรูพืช 

357713 พิษวิทยาส าหรับแมลง 3 หนว่ยกิต 

357714 นิเวศวิทยาประชากรแมลง 3 หนว่ยกิต 

357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง 3 หนว่ยกิต 
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357722 

357741 

กีฏวิทยาป่าไม้ 

พยาธิวิทยาของแมลง 

3 

3 

หนว่ยกิต 

หนว่ยกิต 

357781 การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพชื 3 หนว่ยกิต 

357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 3 หนว่ยกิต 

357783 การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 3 หนว่ยกิต 

          1.1.2.3 กระบวนวชิาในหมวดหัวข้อเลือกสรรและปัญหาพิเศษทางกีฏวทิยา 

357769 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวทิยา 1 1 หนว่ยกิต 

357779 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวทิยา 2 2 หนว่ยกิต 

357789 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวทิยา 3 3 หนว่ยกิต 

357794 ปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 1 1 หนว่ยกิต 

357795 ปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 2 2 หนว่ยกิต 

357796 ปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 3 3 หนว่ยกิต 

        1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน           6  หน่วยกิต            

      1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ   

                                    ไม่ม ี

      1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่เกิน                              6 หน่วยกิต      

              โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรอืกระบวนวิชาจากสาขาวิชาที่มี 

      ความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

        บริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 

352743 ระบบเกษตรและการพัฒนาส าหรับ 

นักส่งเสริม 

3 หนว่ยกิต 

356725 พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์ 3 หนว่ยกิต 

367700 ชีววิทยาของเซลล์ 3 หนว่ยกิต 

905700 เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวติ 3 หนว่ยกิต 

         2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสูง (ถ้ามี) ไม่เกิน             3  หน่วยกิต 

             โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรอืกระบวนวิชาจากสาขาวิชาที่มี 

      ความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

        บริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 

214443 

357441 

สรีรวทิยาของแมลง 

หลักการป้องกันก าจัดแมลง 

3 

3 

หนว่ยกิต 

หนว่ยกิต 

357444 สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 3 หนว่ยกิต 

357491 เทคนิคทางกีฏวทิยา 3 หนว่ยกิต 
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                ข. วิทยานิพนธ์                                 12  หน่วยกิต 

357799 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

             ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

              1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

              2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา :  ไม่ม ี

              ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  

1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 

วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย 

ผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ านวนอย่างน้อย 1 

เรื่องและมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

 หมายเหต:ุ  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยเลขรหัส 357..  

 

     3.1.2 Curriculum Structure: 

      3.1.2.1 Plan A Type A 1  

    Degree Requirements 36  credits 

 A.  Thesis   36  credits 

  357797 Thesis   36  credits 

 B.  Academic Activities 

  (1) A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her 

 thesis once every semester for at least 2 semesters and students have to  

   attend seminar every semester that the course is offered. 

        (2) The whole or part of a thesis  must be published/accepted for publication in journal 

or an academic media which is accepted in that program, or presented in the 

conference with proceedings which have an editorial board at least 2 full academic 

papers.  The student must be the first author at least 1 paper. 

(3)  A student has to report thesis progression to the Graduate School every   

  semester, for approval by  the Chairman of the Graduate Study Committee. 
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 C.  Non-credit Courses 

  1.  Graduate School requirement  : a foreign language 

  2.  Program requirement  :     none 

 

3.1.2.2  Plan A Type A 2 

                Degree Requirements             

                      Total :      a minimum of     36     credits 

              A.  Coursework      a minimum of     24     credits 

            1.  Graduate Courses      a minimum of     21  credits 

          1.1  Field of concentration courses     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 minimum of six credits must be from 1.1.2.1 or 1.1.2.2. Or with  

     approval of the Graduate Program Administrative Committee, a student  

                             may select any courses in Entomology. 

       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 
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       1.1.2.2 Pest Management Group 

357713 Insect Toxicology 3 Credits 

357714 Insect Population Ecology 3 Credits 

357721 Urban Entomology 3 Credits 

357722 Forest Entomology 3 Credits 

357741 Insect Pathology  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 

                                     None 

                    1.2.2 Elective Courses               a maximum of       6      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 

352743 Agricultural Systems and Development 

for Extension Agents  

3 Credits 

356725 Molecular Genetics in Farm Animals 3 Credits 

367700 Cell Biology 3 Credits 

905700 Biotechnology in Life Science 3 Credits 
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                    2. Advanced Undergraduate Courses (if any)  a maximum of   3     credits 

214443 

357441 

Physiology of Insects 

Principles of Insect Control 

3 

3 

credits 

credits 

357444 Insecticides 3 Credits 

357491 Techniques in Entomology 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 

                B.  Thesis     12    credits 

357799 Thesis 12 Credits 

           C. Non-credit courses 
         1. Graduate School requirement : a foreign language 
     2. Program requirement : none 

           D.  Academic activities 

1. A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic 

related to his/her thesis at least three semesters and students have to attend 

seminar every semester that the course is offered. 

2. The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in 

journal or an academic media which is accepted in that program, or 

presented in the conference with proceedings which have an editorial board 

at least 1 full academic paper. The student must be the first author. 
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      3.1.3  กระบวนวิชา 

      แผน ก แบบ ก 1 

(1) หมวดวิชาบังคับ 

     357797         วิทยานิพนธ์                                                              36 หนว่ยกิต 

       แผน ก แบบ ก 2 

(1) หมวดวิชาบังคับ 
   หนว่ยกิต 

7357 01 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวทิยา 

(Entomological Research and Publication) 

1(1-0-2) 

357710 โครงสรา้งของแมลงและหน้าที่  

(Insect Structure and Function) 

3(3-0-6) 

357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 

(Entomological Seminar 1) 

1(1-0-2) 

357792 สัมมนากีฏวิทยา 2 

(Entomological Seminar 2) 

1(1-0-2) 

 (2) หมวดวิชาเลือก 

357711 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Entomology) 

3(3-0-6) 

357712 กลไกของพฤติกรรมแมลง 

(Insect Behavior Mechanisms) 

3(3-0-6) 

357713 พิษวิทยาส าหรับแมลง 

(Insect Toxicology) 

3(3-0-6) 

357714 นิเวศวิทยาประชากรแมลง 

(Insect Population Ecology) 

3(3-0-6) 

357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง 

(Urban Entomology) 

3(2-3-4) 

357722 กีฏวิทยาป่าไม้ 

(Forest Entomology) 

3(2-3-4) 

357723 แมลงในดิน 

(Soil Insects) 

3(3-0-6) 

357724 แมลงในน้ า 

(Aquatic Insects)  

3(2-3-4) 
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357731 หลักอนุกรมวิธานแมลง 

(Principles of Insect Taxonomy) 

3(3-0-6) 

357732 ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย 

(Mature Insect Systematics) 

3(2-3-4) 

357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง 

(Immature Insect Systematics) 

3(2-3-4) 

357741 พยาธิวิทยาของแมลง 

(Insect Pathology) 

3(3-0-6) 

357751 ไรวิทยา 

(Acarology) 

3(2-3-4) 

357752 แมงมุมวิทยา 

(Araneology) 

3(2-3-4) 

357761 ผึ้งวิทยา 

(Apidology) 

3(3-0-6) 

357771 ชีวโมเลกุลของแมลง 

(Insect Molecular Biology) 

3(3-0-6) 

357781 การบริหารศัตรูพืช 1 : แมลงศัตรูพืช 

(Pest Management 1 : Insect Pests) 

3(2-3-4) 

357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 

(Principles of Insect Pest Management) 

3(3-0-6) 

357783 การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 

(Postharvest Insect Pest Management) 

3(2-6-4) 

357769 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวทิยา 1 

(Selected Topics in Entomology 1) 

1(1-0-2) 

357779 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวทิยา 2 

(Selected Topics in Entomology 2) 

2(2-0-4) 

357789 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวทิยา 3 

(Selected Topics in Entomology 3) 

3(3-0-6) 

357794 ปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 1 

(Special Problems in Entomology 1) 

1(1-0-2) 

357795 ปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 2 

(Special Problems in Entomology 2) 

2(2-0-4) 
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357796 ปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 3 

(Special Problems in Entomology 3) 

3(3-0-6) 

  (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ  

                เลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรอืกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา  

   หนว่ยกิต 

352743 ระบบเกษตรและการพัฒนาส าหรับนักส่งเสริม  

(Agricultural Systems and Development for Extension 

Agents) 

3(3-0-6) 

 

356725 พันธุศาสตร์โมเลกุลในปศุสัตว์  

(Molecular Genetics in Farm Animals) 

3(3-0-6) 

367700 ชีววิทยาของเซลล์ 

(Cell Biology) 

3(3-0-6) 

905700 เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวติ 

(Biotechnology in Life Science) 

3(3-0-6) 

        (4) หมวดวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง  

                เลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรอืกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา  

   หนว่ยกิต 

214443 

 

สรีรวทิยาของแมลง 

(Physiology of Insects) 

3(2-3-4) 

357441 หลักการป้องกันก าจัดแมลง  

(Principles of Insect Control) 

3(3-0-6) 

357444 สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 

(Insecticides) 

3(3-0-6) 

357491 เทคนิคทางกีฏวทิยา 

(Techniques in Entomology) 

3(3-0-6) 

   (5) หมวดวิทยานิพนธ์                                                               12   หน่วยกิต 

             357799  วิทยานิพนธ์                                                             12   หนว่ยกิต 
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        หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

               รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย  ตัวเลขจ านวน 6 ตัว 

  เลข 3 ตัวแรก  หมายถึง สาขาวิชากีฏวิทยา คอืเลข 357 

  เลข 3 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้ 

        เลขหลักร้อย    หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา 

        เลขหลักสิบ     หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

        เลขหลักหน่วย  หมายถึง อนุกรมของกระบวนวิชาในแต่ละหมวดหมู่ 

 

    3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

            3.4.1.1  แผน ก แบบ ก 1     

 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย 

- 357797 วทิยานพินธ์ 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษา 

ตา่งประเทศ 

-  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์ -    

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

      

 รวม -  รวม 12 

 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

357797 วทิยานพินธ์ 12 357797 วทิยานพินธ์ 12 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  สอบวทิยานพินธ์ - 

    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร 36  หนว่ยกติ 
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3.4.1.2  แผน ก แบบ ก 2    
  

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต 

357701 การวจิัยและการตพีมิพผ์ลงาน

ทางกีฏวทิยา 

(Entomological Research and 

Publication) 

1 357791 สัมมนากีฏวทิยา 1 

(Entomological Seminar 1) 

1 

357710 โครงสร้างของแมลงและหนา้ที่ 

(Insect Structure and Function) 

3 357799 วทิยานพินธ์ 

(Thesis) 

3 

 กระบวนวชิาเลอืก 

(Elective courses) 

3  กระบวนวชิาเลอืก 

(Elective courses) 

3 

 กระบวนวชิาเลอืก 

(Elective courses) 

3  กระบวนวชิาเลอืก 

(Elective courses) 

3 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษา 

ตา่งประเทศ 

    

 เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์     

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา     

 รวม 10  รวม 10 

 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต 

357799 วทิยานพินธ์ 

(Thesis) 

3 357792 สัมมนากีฏวทิยา 2 

(Entomological Seminar 2) 

1 

 กระบวนวชิาเลอืก 

(Elective courses) 

3 357799 วทิยานพินธ์ 

(Thesis) 

6 

 กระบวนวชิาเลอืก 

(Elective courses) 

3   สอบวทิยานพินธ์  

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา     

 รวม 9  รวม 7 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว้ในภาคผนวก 



 
 

3.2  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

           3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 

 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา, สาขาวิชาที่จบ 

สถาบันที่ศกึษาส าเร็จ, ปทีี่จบการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่อง    

ในระยะ  

5 ปลีา่สดุ) 

 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตรี 
 

บศ. 
 

ตรี 
 

บศ. 

1. รศ.ดร. ไสว บูรณพานชิพันธ์ุ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2521 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 
- วท.ด. (กีฏวทิยา), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

7.60 5.50 7.60 6.50 33(16) 

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

10.50 4.00 10.75 5.25 24(11) 

3. อ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- Ph.D. (Entomology), Kansas State University, U.S.A., 2005 

6.98 7.25 6.98 8.25 24(15) 

4. อ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
- Dr. agr. (Molecular Genetics), University of Bonn, Germany, 2003 

4.40 2.50 4.65 7.75 2(2) 

5. อ.ดร. ปยิะวรรณ สุทธิประพันธ์ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 
- Ph.D. (Agricultural Science), สาขาวิชา Science of Biological    
   Environment, Gifu University, Japan, 2007 

7.02 4.25 7.02 6.25 4(1) 

 24 



 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศกึษา, สาขาวิชาที่จบ 

สถาบันที่ศกึษาส าเร็จ, ปทีี่จบการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่อง    

ในระยะ  

5 ปลีา่สดุ) 

 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตรี 
 

บศ. 
 

ตรี 
 

บศ. 

1. รศ.ดร. ไสว บูรณพานชิพันธ์ุ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2521 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 
- วท.ด. (กีฏวทิยา), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

7.60 5.50 7.60 6.50 33(16) 

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

10.50 4.00 10.75 5.25 24(11) 

3. ผศ. พชิัย คงพทัิกษ ์ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาเกษตรทั่วไป, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 
- รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  
   ศาสตร์, 2530 

10.00 1.5 10.00 1.5 15(2) 

4. อ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- Ph.D. (Entomology), Kansas State University, U.S.A., 2005 

6.98 7.25 6.98 8.25 24(15) 

5. อ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
- Dr. agr. (Molecular Genetics), University of Bonn, Germany, 2003 

4.40 2.50 4.65 7.75 2(2) 

6. อ.ดร. ปยิะวรรณ สุทธิประพันธ์ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวทิยา, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 
- Ph.D. (Agricultural Science), สาขาวิชา Science of Biological    
   Environment, Gifu University, Japan, 2007 

7.02 4.25 7.02 6.25 4(2) 

* ผลงานทางวิชาการ การคน้ควา้ วจิัย ระบุในภาคผนวก 

25 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 

ที่               ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
 

สังกัด 

1. รศ.ดร. ศานิต รัตนภุมมะ Ph.D. (Entomology) ข้าราชการบ านาญ, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. รศ.ดร. จรยิา วสิิทธิ์พานิช Ph.D. (Pestology) ข้าราชการบ านาญ, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. รศ.ดร. วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ Ph.D. (Entomology) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. ศ.ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม Ph.D. (  )ygotototnE  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. ดร. อุษาวดี ถาวระ Ph.D. (Tropical Medicine) กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

6. Dr. Hans Banziger Dr. rer. nat. (Entomology) นักวิจัยอิสระ  
คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. Professor Dr. Michael Burgett Ph.D. (Entomology) Oregon State University 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่ม ี
 

4.2 ช่วงเวลา  

 ไม่ม ี
  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่มีการวางแผนการทดลองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการวางแผนการ

ทดลอง และด าเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านกีฏวิทยาที่ทันสมัยตามมาตรฐานในระดับชาติ

และมีความเป็นสากล ตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัย ได้แก่ กระบวนวิชา 357797 และ 357799 ซึ่ง

เป็นกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ ที่จัดท าเป็นลักษณะโครงการวิจัย นักศึกษาจะต้องมีการตรวจเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานที่จะท าการวิจัย มีการน าเสนอหลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยที่สามารถพิสูจน์สมมุติฐานที่วางไว้ ผ่านกระบวนการสัมมนา

ภายในสาขาวิชากีฏวิทยา หลังจากนั้นจะเป็นการด าเนินการวิจัยภายใต้การแนะน าการศึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องออกภาคสนามเพื่อส ารวจ หรอืเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงเพื่อ

ด าเนินการตามแผนงานโครงการวิจัยเพื่อปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ โดยผลการศึกษาจะน าเข้าสู่

หอ้งสัมมนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูท้างดา้นวิชาการต่อไป 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทางด้านวิทยาการกีฏวิทยา สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้ทั้ง

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

5.3 ช่วงเวลา   

แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 จะลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาค

การศกึษาที่ 2 ของปีที่ 1 แลภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 ของปีที่ 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต   

 ตามแผนการศึกษา โดยแผน ก แบบ ก 1 มีจ านวน 36 หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก 2 

จ านวน 12 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรยีมการ   

 การเตรียมการของหลักสูตร มีดังนี ้

1. มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้นักศึกษาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ค าปรึกษาใน

เรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา จากนั้นนักศึกษาจะเลือก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตามแขนงวิชาหรอืหัวข้องานวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ที่สนใจ 

2. มีคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนที่น าเสนอต่อกรรมการวิชาการในระดับคณะต่อไป 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

  แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 จะท าการโดยการสอบวิทยานิพนธ์ในภาคการศกึษา

ที่ 2 ของปีที่ 2 รวมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรูค้วามสามารถในวิชาการกีฏวิทยาใน 

   ระดับสูง สามารถประยุกต์ใชอ้งค์ความรูน้ั้น 

   วางแผนและด าเนนิการวิจัยทางกีฏวทิยาเพื่อ 

   เป็นนักวิจัยรุ่นใหมท่ี่มคีุณภาพในหนว่ยงานของ 

   รัฐและเอกชน 

1.1  มีการเรียนรู้การวางแผนการวิจัย  

    กระบวนการวิจัย และการเขียนบทความทาง  

    กีฏวิทยาเพื่อการตพีิมพ์ จากกระบวนวิชาการ 

    วิจัยและตีพมิพ์ผลงานทางกีฏวทิยา (357701)  

    นอกจากนีย้ังได้เรยีนรู้พืน้ฐานการวิจัยจาก 

    กระบวนวิชาปัญหาพเิศษทางกีฏวทิยา 1, 2  

    และ 3 (357794, 357795 และ 357796) 

1.2 มกีารฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน 

    รูปแบบของการสัมมนาในกระบวนวิชา 

    สัมมนากีฏวิทยา 1 และ 2 (357791 และ  

    357792)  
 

2. มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วย 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห ์

   ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถหาขอ้มูลโดยใช้  

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 กระตุน้ให้นักศึกษาหาความรูภ้าษาอังกฤษ 

     เพิ่มเติม เนื่องจากการค้นหาข้อมูลทาง   

     internet ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดย  

     นักศึกษาอาจไปเรียนที่สถาบันภาษา  

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เพื่อที่จะได้ใช้ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
     

3. มีคุณธรรม/จรยิธรรม มีจรรยาบรรณใน     

   วิชาชีพ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและใหค้วาม 

   เคารพในสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้ื่น มีการ 

   ช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 

   สันติสุข 

 

3.1 เชญิวิทยากรที่เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับ  

    ของสาธารณะชนว่าเป็นผู้มคีุณธรรม/ 

    จรยิธรรมมาบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้มี 

    โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.2 กระตุน้ให้นักศึกษา 

   - ได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง  

   - มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอา 

      เปรียบผู้อื่นเมื่อมีการท างานเป็นกลุ่ม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการทบทวนและแก้ไข 
2. สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ

หรอืวิชาชีพ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
4. มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม 
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ 
2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
4. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ webboard การขายของผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรอืจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง 

5. อภปิรายกลุ่ม 
6. ก าหนดให้นักศกึษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
 

          2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดไว้และ

การตรงต่อเวลา 
2. มีการอ้างองิเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ประเมินและวเิคราะหผ์ลกรณีศกึษา 
4. ประเมินและวเิคราะหผ์ลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนือ้หาสาระหลักของกระบวนวิชา 
2. มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ

วิชาชีพอย่างลกึซึง้   
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่าง

เป็นสากล   
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ

นานาชาติที่อาจมผีลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
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2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียน

พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่
อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วธิีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

2. ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ
ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 

3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกงาน และการทัศนศึกษา รวมถึงเรียนรู้
จากวิทยากรและนักวิชาการภายนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

4. การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย 

การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าช้ันเรียน และจากการสัมภาษณ์ 
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
3. ประเมินความรู้ของมหาบัณฑติโดยการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้มหาบัณฑิต 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ

อย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค ์  
3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก

โจทย์ที่งา่ย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรยีนที่สูงขึน้ ในรายวิชาที่เหมาะสม 
2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือจาก

สถานการณจ์ าลอง 
3. การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอก
สาขา ได้แก่ วิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิจัย และปัญหาพเิศษ เป็นต้น 

4. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น 
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         2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้งใชท้ักษะทางปัญญา 
3. ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา (357794, 

357795 และ 357796)   
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 

         การรับผิดชอบ 
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. สามารถปรับปรุงตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
3. มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ

ตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรูร้่วมกัน 
2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หนา้ที่ในกลุ่ม 
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1. มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้

เสียงส่วนใหญ่ 
2. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 
 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

         เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ใน

การศกึษาค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ขอ้เสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้ง

ในวงการวชิาการและวิชาชีพ 
3. สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะหห์รือค านวณในทุกรายวิชาที่ตอ้งฝึก

ทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อม
ให้ค าแนะน า 

2. มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

3. มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และ

น าเสนอด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
 

       2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

                 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น

ข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน 
3. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน

กลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผดิชอบ 
4. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในชั้น

เรียน การน าเสนอสัมมนา และการน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผูเ้ยี่ยมชมด้วย
วาจา 

5. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 



 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
 

รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

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 

357701  

 

Entomological Research and Publication 

(การวิจัยและการตีพมิพ์ผลงานทางกฏีวิทยา) 

 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 

357710 Insect Structure and Function 

(โครงสรา้งของแมลงและหน้าที่) 
   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357711 Environmental Entomology 

(กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม) 
   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357712 Insect Behavior Mechanisms 

(กลไกของพฤติกรรมแมลง) 
   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357713 Insect Toxicology 

(พิษวิทยาส าหรับแมลง ) 
   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

 
 

357714 Insect Population Ecology 

(นิเวศวิทยาประชากรแมลง) 
   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357721 Urban Entomology 

(แมลงศัตรูในชุมชนเมือง) 
   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

 
 

357722 Forest Entomology 

(กีฏวิทยาป่าไม)้   
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รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

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 

357723 

 

Soil Insects  

(แมลงในดนิ) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357724 Aquatic Insects 

(แมลงในน้ า) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357731 Principles of Insect Taxonomy 

(หลักอนุกรมวิธาน)   

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357732 Mature Insect Systematics 

(ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย)   

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357733 Immature Insect Systematics 

(ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง)   

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357741 Insect Pathology 

(พยาธิวิทยาของแมลง) 

   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

 
 

357751 Acarology 

(ไรวิทยา)  

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357752 Araneology 

(แมงมุมวิทยา)  

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357761 Apidology 

(ผึ้งวิทยา)    
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รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

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 

357771 

 

Insect Molecular Biology 

(ชีวโมเลกุลของแมลง) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357781 Pest Management 1: Insect Pests 

(การบริหารศัตรูพชื 1: แมลงศัตรูพืช)    

   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

 
 

357782 Principles of Insect Pest Management  

(หลักการบรหิารแมลงศัตรูพชื)   

   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

 
 

357783 Postharvest Insect Pest Management 

(การบริหารแมลงศัตรูพชืหลังการเก็บเกี่ยว)    

   

 
  

  
  

 
 

 
 

   
  

 
 

357769 Selected Topics in Entomology 1   

(หัวข้อเลอืกสรรทางกีฏวิทยา 1) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357779 Selected Topics in Entomology 2  

(หัวข้อเลอืกสรรทางกีฏวิทยา 2) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357789 Selected Topics in Entomology 3  

(หัวข้อเลอืกสรรทางกีฏวิทยา 3) 

   

 
  

  
   

 
 

   
  

 
 

357791 Entomological Seminar 1  

(สัมมนากีฏวิทยา 1) 
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รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

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 

357792 Entomological Seminar 2 

(สัมมนากีฏวิทยา 2) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

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 Thesis 

(วิทยานิพนธ์) 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

357799 Thesis  

(วิทยานิพนธ์) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1)  สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการทบทวนและแก้ไข 
(1.2)  สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรอื 
       วิชาชีพ 
(1.3)  มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 
       ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(1.4)  มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม 
 

ความรู ้
(2.1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนือ้หาสาระหลักของกระบวนวิชา 
(2.2) มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ

อย่างลกึซึง้   
(2.3) มคีวามเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล   
(2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใชอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี 
 ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มคีวามสามารถในการคิดและคน้หาข้อเท็จจรงิใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างม ี
       วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสังเคราะหแ์ละใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค ์  
(3.3) สามารถวางแผนและด าเนนิการโครงการวิจัย โดยใช้ความรูท้างทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วย 
 ตนเอง 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
(4.2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(4.3) มกีารแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและ 
 กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะในการคัดกรองและวเิคราะหข์้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเพื่อใช้ในการศกึษา 
       ค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ขอ้เสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ 
(5.3) สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์ หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 

ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแต่ละกระบวน

วิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้น

ที่ไม่มีค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล 

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 

A ดีเยี่ยม (excellent) 4.00 

B+ ดีมาก (very good) 3.50 

B ด ี (good) 3.00 

C+ ดีพอใช ้ (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 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 

1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

I การวดัผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 

P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

T วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (thesis/independent 

ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ study in progress) 
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กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชากีฏวิทยา นักศกึษาจะต้องได้ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 357791, 
357792, 357794, 357795, 357796, 357797 และ 357799 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มกีารทวนสอบในทุกกระบวนวิชา ซึ่งจะต้องสอดคล้อง

กับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใหเ้ป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผูส้อนในการออกข้อสอบ

หรอืก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินความสัมพันธ์ของแผนการสอนกับข้อสอบ มี

การประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ/

หรอื คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ผูส้อน

และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาในการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยยึดรายละเอียด

ตามแบบ มคอ. 2 ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้แล้ว 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศกึษา จัดให้มรีะบบการ

ติดตามศกึษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้ 

1) ภาวะการได้งานท าหรอืศึกษาต่อของบัณฑิต 

2) ความพึงพอใจขององค์กร หน่วยงาน ในฐานะผูใ้ช้บัณฑติ (stakeholders) 

3) ความสามารถในการน าความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554

และของสาขาวิชากีฏวิทยา 

        หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

 1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 3. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 4. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรือ 
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 ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรอื

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่ 

นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง และมีช่ือนักศึกษา

เป็นชื่อแรก อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 5. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วย 

           การพิจารณาเกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 

 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 3. มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าล าดับขั้น 

     สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงาน  

หรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทาง 

วิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย 

ผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

 6. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์

2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

2. มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7.  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบรหิารหลักสูตร 
1. เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การจัดการเรียนการสอนการเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา และรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอน 

3. มีการจัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้แก่นักศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในแตล่ะรายวิชา และติดตามการใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

สาขาวิชากีฏวิทยามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะที่ส าคัญ จ านวน 29 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. กล้องจุลทรรศนแ์บบสเตอริโอ 45 กล้อง 

2. กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมกล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 

3. ตู้เก็บตัวอย่างแมลง 15 ตู้ 

4. ตู้ดูดควันพิษ 1 ตู้ 

5. ตู้พน่สารฆ่าแมลง 1 ตู้ 

6. ตูก้รองอากาศและเชือ้โรค 1 ตู้ 

7. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชืน้รายวัน 8 เครื่อง 

8. เครื่องดูดจับแมลง D-Vac 1 เครื่อง 

9. เครื่องช่ังน้ าหนัก 3 เครื่อง 

10. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 7 ตู้ 

11. Tower spray chamber 1 เครื่อง 

12. ตูแ้ช่สารเคมี 1 ตู้ 

13. ตูอ้บแห้งแมลง 2 ตู้ 
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14.  Automaticpipetter 1 อัน 

15. เครื่องวัดก๊าซเมทิลโบร์ไมด์ 1 เครื่อง 

16. ถังโลหะปั่นน้ าผึ้ง 1 ถัง 

17. ถังกรองน้ าผึง้ 1 ถัง 

18. เครื่องเหวี่ยง 1 เครือง 

19. เครื่องท าน้ ากลั่น 1 เครื่อง 

20. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง 

21. ตูฟ้ักแมลง 1 ตู้ 

22. หม้อน่ึงฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

23. เครื่องสแกนภาพ 1 เครื่อง 

24. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 กล้อง 

25. เครื่อง LCD Projector พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 

26. Microapplicator 1 เครื่อง 

27. ชุดภา่ยภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด 

28. ตูก้ระจกเลี้ยงแมลง 5  ตู้ 

29. กรงเลี้ยงแมลงขนาดต่าง ๆ 52 กรง 

         นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อกีเป็นจ านวนมากที่ห้องปฏิบัติการกลางของคณะ

เกษตรศาสตร์ ที่นักศกึษาสามารถขออนุญาตเข้าไปใช้งานได้ 

 

ห้องสมุดคณะ 

     หนังสือ 
     หนังสือภาษาไทย   จ านวน  21,268  เล่ม 
     หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน  14,283  เล่ม 

     วารสาร 
     วารสารภาษาไทย  จ านวน  59  รายการ 
     วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน  15  รายการ 

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยและคณะ จัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต าราและวารสารทางวิชาการ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจ าทุกปี และแจ้งเวียนอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือ
ปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท าขอ้เสนองบประมาณครุภัณฑ์ 
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2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      มีคณะท างานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ต ารา วารสาร และอุปกรณ์

การเรียนการสอน ตลอดจนสารเคมีและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ได้สั่งซื้อว่าได้รับการจัดสรรแล้ว

หรือมีอุปสรรคในการจัดหาอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมิน

ความพอเพียงของหนังสือ ต ารา และอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณ

จัดซื้อจัดหาต่อไป   
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
คุณลักษณะของอาจารย์ใหมท่ี่จะรับเข้ามาปฏิบัติงานในสาขาวิชากีฏวิทยานั้น ต้องจบการศกึษา

ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา โดยก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า และ
รับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะเกษตรศาสตร์  
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรว่มกันในการวางแผนจัดการเรยีน

การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรยีมไว้

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

           การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการเสรมิสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

แก่นั กศึกษาทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยเชิญผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกสถาบัน  (ทั้ งในและ     

ต่างประเทศ) มาเป็นอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือ     

ประสบการณจ์รงิ หรอืรับผิดชอบสอนในกระบวนวิชาหัวข้อพเิศษทางกีฏวทิยา 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  
 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  



46 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การเลือก

และวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงให้

ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้

ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงาน

วินัย กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุม  

   เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 

   มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  
x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

   ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างนอ้ยก่อนการ 

   เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา  

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

   ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ  

   มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุก 

   รายวิชา  

x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7  

   ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที ่

   ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของ 

   รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา  

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยทุธ์การสอน หรอื    

   การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ 

   รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการ 

   จัดการเรียนการสอน 
x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ  

   อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 

   วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 
x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 

   หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย 

   กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

 

x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 

 

เกณฑ์ประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้                         

                      ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี ่1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัว 

                      บ่งชีท้ี่มผีลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณา 

                      จากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี  

 

 



48 
 

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

      ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

      ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

      ประเมินโดยผูใ้ช้มหาบัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวน

วิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมี

ความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 
 

357701            การวจิัยและการตีพิมพผ์ลงานทางกีฏวิทยา     1(1-0-2) 

  Entomological Research and Publication 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่ม ี

Prerequisite:     None 

 จรยิธรรมในการวิจัย การวางแผนงานวิจัยทางกีฏวทิยา การสื่อสารผลงานวิจัยทางกีฏวทิยา  

Research ethics, research plan in entomology, research communication in entomology 

 

357710  โครงสร้างของแมลงและหน้าที่                                           3(3-0-6) 

  Insect Structure and Function 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department 

 หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างของแมลงและหน้าที่  ส่วนหัวและรยางค์ การกินและการใช้

ประโยชน์จากอาหาร ส่วนอกและการเคลื่อนไหว ส่วนท้อง การสืบพันธุ์และการพัฒนาวงจรชีวิต ผนัง

ล าตัว การหายใจและการขับถ่าย ระบบประสาทและระบบรับความรู้สึก โลหิต ฮอร์โมนส์ และ          

ฟีโรโมนส ์

 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  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                        3(3-0-6) 

  Environmental Entomology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 ขอบเขตและหลักการทางกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีต่อผลศาสตร์ของ

ประชากรแมลง  พันธุศาสตร์ของการปรับตัวของแมลงในสภาพแวดล้อม  การด ารงชีพในสภาพที่ไม่

อ านวย  พิษวิทยาของสารปราบศัตรูพืช  ขนวนการเมตาโบลิซึมของปราบศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม  
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ปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่มีผลกระทบต่อการปนเปื้อนของสารปราบศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม  แนว

ทางการป้องกันการปนเปื้อนของสารปราบศัตรูพชืในสภาพแวดล้อม 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357710 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357710 or Consent of the Department 

 พื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมแมลง  กลไกการท างานของระบบประสาทและ

ฮอร์โมนส์  การปรับตัวเข้าสู่ที่ว่าง  พฤติกรรมในการกิน  การสื่อสารทางเคมี  การสื่อสารทางสายตา  

การสื่อสารโดยวิธีกล  กลไกการป้องกันตัว  พฤติกรรมในการขยายพันธุ์  การดูแลตัวอ่อนและสังคม

ชีวติ 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357444 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357444 or Consent of the Department  

 หลักการทางพิษวิทยา  การตั้งชื่อ กลไกการเข้าท าลาย ปฏิกิริยาการยับยั้ง เมตาโบลิซึมและ

การแก้พิษสารฆ่าแมลงประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้ทางการเกษตร  ภาวะเสริมฤทธิ์ ภาวะปฏิปักษ์ และ

ปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ของสารฆ่าแมลง  ชีววิเคราะห์ของระดับความเป็นพิษและพิษตกค้าง  ภาวะการดือ้ยา

ของแมลง  วงจรสารปราบศัตรูพืชในสภาวะแวดล้อม  ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมที่

มีต่อพิษตกค้างของสารปราบศัตรูพืช  ผลกระทบของพิษตกค้างของสารปราบศัตรูพืชที่มีต่อสภาวะ

แวดล้อมและสัตวป์่า 
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 Principles of toxicology. Nomenclature, mode of action, inhibitory activity, metabolism, and 

therapy of insecticides used in agriculture. Synergism, antagonism, and 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  นิเวศวทิยาประชากรแมลง                                                3(3-0-6) 

  Insect Population Ecology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357418 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357418 or Consent of the Department  
 พัฒนาการเกี่ยวกับหลักการทางนเิวศวิทยาและการประยุกต์ใช ้  ความสัมพันธ์ของประชากร
แมลงกับสภาวะแวดล้อม  พลศาสตร์ประชากร  ความแปรปรวนของประชากรและวธิีตรวจวัด  การ
ก าหนดแบบจ าลองของประชากร  นเิวศวิทยาการป้องกันก 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357322 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357322 or Consent of the Department  

 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง  ประเภทของแมลงในครัวเรือน  แมลงดูดเลือด  แมลงพาหะน าโรค  

แมลงท าลายเสื้อผ้า  แมลงท าลายเครื่องเรือน  แมลงท าลายอาคารสถานที่  แมลงท าลายวัสดุใน

ครัวเรือน  แมลงท าลายผลิตภัณฑ์อาหารในโรงเก็บ  แมลงศัตรูบริเวณภายนอกอาคาร  หลักการ

บริหารและแมลงศัตรูในชุมชนเมือง 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 นิเวศวิทยาป่าไม้  ประเภทของแมลงศัตรูป่าไม้  ชีวประวัติ  ลักษณะการท าลาย  ความส าคัญ

ทางเศรษฐกิจ  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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 นิเวศวิทยาของแมลงและสัตว์อื่น ๆ ในดิน  การแจงช้ันและวิเคราะห์ชื่อแมลงในดิน  ชีววิทยา  

ชีวประวัติ  ที่อยู่อาศัย  ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในดิน  เทคนิคใน

การส ารวจเชิงปริมาณ  เทคนิคในการสกัดแยกตัวอย่าง และวิธีเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงและสัตว์

ชนิดอื่น 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department 

 การแจงช้ันและการวิเคราะห์ชื่อแมลงในน้ า  ชีวประวัติและแหล่งที่อยู่อาศัย  การแจงประเภท

ทะเลสาบและต้นก าเนิดทะเลสาบ  การปรับตัวและความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงในน้ า  วิธีเก็บ

และรักษาตัวอย่างแมลงในน้ า 
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 Classification and identification of aquatic insects.  Life histories and habitats.  Classification 

of lakes and lake formation.  Adatation and economic importance of aquatic insects.  Collecting and 

preserving aquatic insect. 

 

357731  หลักอนุกรมวิธานแมลง                                                    3(3-0-6) 

  Principles of Insect Taxonomy 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 กฎเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงและสัตว์อื่น ๆ ศัพท์วิชาการและค านิยาม  สิ่งพิมพ์

และแหล่งฐานข้อมูลทางอนุกรมวิธานแมลง  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ของลักษณะทางอนุกรมวิธาน  มโนคติเกี่ยวกับไทพ์และสปีซีส์ 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 หลักการการแจงช้ันและวิเคราะห์ชื่อแมลง  ลักษณะก าหนดทางอนุกรมวิธาน  ศัพท์เทคนิคทาง

อนุกรมวิธาน  ประเภทของกุญแจที่ใช้ในการวิเคราะห์ชื่อ  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชื่อแมลงตัว

เต็มวัยในอันดับต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคในการสร้างกุญแจวิเคราะหท์างอนุกรมวิธาน 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department 
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 ชีววิทยา กายวิภาค ลักษณะก าหนดทางอนุกรมวิธาน ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การแจงช้ัน 

และการวิเคราะหชื์่อตัวอ่อนแมลง โดยเน้นตัวอ่อนของแมลงที่มกีารถอดรูปแบบสมบูรณ์ 

 Biology, anatomy, taxonomic characters, economic importance, classification and 

identification of immature insects, with emphasis on the larvae of holometabolous insects. 

 

357741  พยาธิวิทยาของแมลง                                                      3(3-0-6) 

  Insect Pathology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  360211 และ 357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     360211 and 357210 or Consent of the Department  

 ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับแมลง พยาธิสรีรวิทยาและเคมีเนื้อเยื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันโรคใน

แมลง ประเภทของจุลินทรีย์ที่ท าให้แมลงเกิดโรค การแจงประเภทและปฏิสัมพันธ์ของโรคแมลง  การ

วิเคราะหโ์รคและเทคนิคทางพยาธิวิทยาของแมลง การป้องกันก าจัดแมลงโดยจุลชีพ 

 Microorganisms in relation to insects. Pathophysiology and histochemistry. Immunity in 

insects. Pathogens of insect diseases. Predisposition and interactions in insect diseases. Diagnosis 

of insect diseases and techniques in insect pathology. Microbial control. 

 

357751  ไรวิทยา                                                                        3(2-3-4) 

  Acarology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 หลักการแจงช้ันและการวิเคราะห์ชื่อไรและเห็บ  ชีวประวัติ  ที่อยู่อาศัย และความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างไรและเห็บกับพืช กับแมลง และกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ      

กลยุทธ์ในการป้องกันก าจัดไรและเห็บที่มคีวามส 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  
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 หลักการแจงช้ันและการวิเคราะห์ชื่อแมงมุม  ชีวประวัติ  ที่อยู่อาศัย และความส าคัญทาง

เศรษฐกิจของแมงมุม  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 ผึ้งวิทยา                                                                        3(3-0-6) 

  Apiology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 ศึกษาถึงวิทยาการเกี่ยวกับผึ้งโดยละเอียด รวมทั้งสัณฐานวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของ

ผึ้ง โดยเน้นเกี่ยวกับชีวภาพของระบบประสาท และพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการอภิปรายผลงานวิจัย

ปัจจุบันทางผ้ึงวิทยา 

 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. 
 

357771  ชีวโมเลกุลของแมลง                                                        3(3-0-6) 

  Insect Molecular Biology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 ความส าคัญของชีวโมเลกุลและเทคนิคพื้นฐานทางชีวโมเลกุลในแมลง จีโนมของแมลง  การ

แสดงออกของยีนในแมลง การคัดแยกเพศของแมลง พฤตกิรรมของแมลง การดัดแปลงพันธุกรรมของ
แมลง และการใช้ชวีสารสนเทศ การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง และการประยุกต์ใช้อณูพันธุศาสตร์กับงาน

ทางดา้นกีฏวิทยา  

 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.  

 

357781  การบรหิารศัตรูพชื 1 : แมลงศัตรูพชื                                   3(2-3-4) 

  Pest Management 1 : Insect Pests 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  
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 ขอบเขต และพื้นฐานทางนิเวศวิทยาของประชากรแมลงศัตรูพืช  การวิเคราะห์ปัญหาแมลง

ศัตรูพืช และการใช้ระบบการวิเคราะห์ การติดตามตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ โมเดล

ของการควบคุมแมลงศัตรูพืช ร่วมกันเป็นกลวิธีในการบริหารแมลงศัตรูพืช นักศึกษาจะต้องออกแบบ

ระบบการจัดการพืชในทางทฤษฎีดว้ย 

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  หลักการบริหารแมลงศัตรูพชื                                            3(3-0-6) 

  Principles of Insect Pest Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357418 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357418 or Consent of the Department 

 นิเวศวิทยาแมลง  การควบคุมดูแลและการสุ่มตัวอย่าง  เทคนิคและโปรแกรมการสุม่ตัวอย่าง   

เศรษฐศาสตร์การบริหารศัตรูพืช  ระดับเศรษฐกิจที่ใช้วนิิจฉัยประชากรศัตรูพืช  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  การบรหิารแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว                               3(2-6-4) 

  Postharvest Insect Pest Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  357210 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     357210 or Consent of the Department  

 แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และปลา  

การแจงช้ันและการวิเคราะห์ชื่อแมลง  ชีววิทยา ชีวประวัติและลักษณะการท าลาย  นิเวศวิทยาและกล

ยุทธ์ในการบริหารแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว 

 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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357769  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1                                            1(1-0-2) 

  Selected Topics in Entomology 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธิ์และกีฏวิทยา

ประยุกต์ 

 Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology. 
 

357779  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2                                           2(2-0-4) 

  Selected Topics in Entomology 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธิ์และกีฏวิทยา

ประยุกต์ 

 Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology. 
 

357789  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3                                           3(3-0-6) 

  Selected Topics in Entomology 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธิ์และกีฏวิทยา

ประยุกต์ 

 Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology. 
 

357791  สัมมนากีฏวิทยา 1                                                            1(1-0-2) 

  Entomological Seminar 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 การเสนอรายงานและการวิจารณ์  บทความทางวิชาการ  บทความปริทัศน์ หรือผลงานวิจัย

ทางดา้นกีฏวิทยา 

 Presentation and discussion on scientific papers, review articles, and current research 

works in entomology. 
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357792  สัมมนากีฏวิทยา 2                                                           1(1-0-2) 

  Entomological Seminar 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 การเสนอรายงานและการวิจารณ์  บทความทางวิชาการ  บทความปริทัศน์ หรือผลงานวิจัย

ทางดา้นกีฏวิทยา 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 งานค้นคว้าวิจัยอิสระในหัวข้อทางกีฏวิทยาที่สนใจและได้รับความเห็นชอบภายใต้การ

ควบคุมดูแลของผู้สอน โดยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าแบบอิสระ

เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และต้องจัดท ารายงานผลการวิจัยส่งใหภ้าควิชา 

 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 งานค้นคว้าวิจัยอิสระในหัวข้อทางกีฏวิทยาที่สนใจและได้รับความเห็นชอบภายใต้การ

ควบคุมดูแลของผู้สอน โดยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าแบบอิสระ

เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และต้องจัดท ารายงานผลการวิจัยส่งใหภ้าควิชา 

 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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357796  ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3                                              3(3-0-6) 

  Special Problems in Entomology 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite:     Consent of the Department  

 งานค้นคว้าวิจัยอิสระในหัวข้อทางกีฏวิทยาที่สนใจและได้รับความเห็นชอบภายใต้การ

ควบคุมดูแลของผู้สอน โดยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าแบบอิสระ

เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และต้องจัดท ารายงานผลการวิจัยส่งใหภ้าควิชา 

 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. 
 

357797                   วิทยานิพนธ์                               36  หน่วยกิต 

THESIS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับ 

                                  การเสนอขออนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

Prerequisite:     Approved proposal or concurrent to thesis proposal  

           ตรวจเอกสารวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ  ตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์  วางแผนและ

ด าเนินการวิจัย  รวบรวมและวิเคราะห์ผลเขียนรายงานภายใต้การแนะน าและก ากับดูแล  และได้รับ

ความเห็นชอบของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

           Review  of  literature  related  to  the  field  of  each  student’s interest.  Designing and 

conducting an experiment, collecting and analyzing data.  This is independent research under the 

supervision of the advisor,  including preparation of a report with approval of the thesis committee. 
 

357799  วิทยานิพนธ์                                                               12 หน่วยกิต 

  Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงรา่งแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับ 

                                  การเสนอขออนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

Prerequisite:     Approved proposal or concurrent to thesis proposal  

 การวิเคราะห์ปัญหา  การวางแผนและด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และวิจารณ์ผล และการ

นิพนธ์ผลงานค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยาในหัวข้อเรื่องที่สนใจและได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การแนะน า

และการควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 Identification of the key problems.  Designing and conducting the experiments.  Analyzing 

data and interpreting results.  Preparation of the research report.  This is the independent research 

in entomology on the approved topic of special interest under supervision and guidance of the 

thesis committee. 
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2. ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วจิัย 
 

          1)  รองศาสตราจารย์ ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 

          ผลงานตีพมิพ์ 

กรสิร ิศรีนิล ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2552. ชีววิทยาและอาหาร 

ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius. วารสารเกษตร 

25(ฉบับพิเศษ): 29-37. 

กัลยา บุญสง่า ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จริาพร ตยุติวุฒิกุล และ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ. 2552.  

การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงดว้งเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus 

(Fabricius). วารสารเกษตร 25(ฉบับพิเศษ): 19-27. 

เกียรตศิักดิ์ เกิดสุข วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจริาพร ตยุติวุฒิกุล.  

2552. ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดตอ่ดักแด้แตนเบียนไข่ Trichogramma 

confusum Viggiani. วารสารเกษตร 25(3): 257-265. 

คณิตา ทองเจรญิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจริาพร ตยุติวุฒิกุล.  

2552.  ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มตี่อตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนใยผัก 

Cotesia plutellae (Kurdjumov) เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  หน้า 647-

657.  ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5.  มหาวิทยาลัย

นเรศวร พษิณุโลก. 

คณิตา ทองเจรญิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจริาพร ตยุติวุฒิกุล.  

2552. ผลของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่ออัตราการฟักของดักแด้แตนเบียนหนอนใยผัก  

Cotesia plutellae (Kurdjumov) เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  วารสารกีฏ 

และสัตววิทยา 27(1): 14-26. 

คณิตา ทองเจรญิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจริาพร ตยุติวุฒิกุล.  

2552. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มตี่อหนอนใยผักในเขตภาคเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร 25(3): 245-255. 

 จอมสุรางค์ ดวงธิสาร  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจริาพร ตยุติวุฒิกุล.   

2550.  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของดว้งหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือตอนล่างของ

ประเทศไทย.  วทิยาสารก าแพงแสน  5(1): 20-29. 

เนตรนภา ศรีสองสม  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์.  2554.   

ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้รว่มกับดินเบาในการก าจัดมอดแป้ง 

จากโรงเก็บข้าวโพด.  วารสารเกษตร 27(2): 155-164. 
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พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์  วรีเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  จริาพร กุลสาริน  เจตน์        

คชฤกษ์  สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ และภมร ปัตตาวะตัง.  2554.  ความหลากหลายทาง  

ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  วารสาร

เกษตร 27(1): 27-37.  

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  จริาพร ตยุติวุฒิกุล และเกียรตศิักดิ์ เกิดสุข. 

  2551.  ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ าต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่  

Trichogramma confusum Viggiani ในการควบคุมหนอนกออ้อย.  วารสารเกษตร   

24(1): 1-12. 

Aoki, S., U. Kurosu and S. Buranapanichpan.  2007.  Female production within  

the gall and male production on leaves by individual alates of a social  

aphid.  Insectes Sociaux 54: 356-362. 

Kergoat, G.J., J.-F. Silvain, S. Buranapanichpan and M. Tuda.  2007.  When insects  

help to resolve plant phylogeny: evidence for a paraphyletic genus Acasia  

from the  ystematic and host-plant range of their seed-predators.   

Zoologica Scripta 36(2): 143-152.  

Kondo, N.I., M. Tuda, Y. Toquenaga, Y.-C. Lan, S. Buranapanichpan, S.-B. Horng,  

M. Shimada and T. Fukatsu.   2011.  Wolbachia Infections in world populations of  

bean beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) infesting cultivated and wild  

legumes.  Zoological Science 28(7): 501-508. 

Makbun, N. J. Kulsarin, S. Buranapanichpan and M. Hamalainen.  2011.  Additional  

records of Odonata from Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province,  

Thailand.  Notulae Odonatologicae 7(7): 61-68. 

Suwannayod, S., Y. Chanbang and S. Buranapanichpan.  2010.  The life cycle and  

effectiveness of insecticides against the bed bugs of Thailand.  Southeast Asian J. 

Trop. Med. Public Health 41(3): 548-554. 

Tuda, M., L.-H. Wu, Y. Tateishi, C. Niyomdham, S. Buranapanichpan, K.  

Morimoto, W.-J. Wu, C.-P. Wang, Z. Chen, H. Zhu, Y. Zhang, K. Murugan, L.-Y. 

Chou and C.D. Johnson. 2009.  A novel host shift and invaded range of a seed 

predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: 

Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala. Entomological Science 

12: 1-8. 
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          2)  รองศาสตราจารย์ ดร. จริาพร กุลสาริน 

          ผลงานตีพมิพ์ 

กัลยา บุญสง่า ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จริาพร ตยุติวุฒิกุล และ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ. 2552.  
การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงดว้งเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus 
(Fabricius). วารสารเกษตร 25(ฉบับพิเศษ): 19-27. 

เกียรตศิักดิ์ เกิดสุข วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจิราพร ตยุติวฒุกิุล.  
2552. ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดตอ่ดักแด้แตนเบียนไข่ Trichogramma 
confusum Viggiani. วารสารเกษตร 25(3): 257-265. 

คณิตา ทองเจรญิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจิราพร ตยุติวุฒิกุล.  

2552.  ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มตี่อตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนใยผัก 
Cotesia plutellae (Kurdjumov) เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  หน้า 647-
657.  ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5.  มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก. 

คณิตา ทองเจรญิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจิราพร ตยุติวุฒิกุล.  
2552. ผลของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่ออัตราการฟักของดักแด้แตนเบียนหนอนใยผัก  
Cotesia plutellae (Kurdjumov) เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  วารสารกีฏ 
และสัตววิทยา 27(1): 14-26. 

คณิตา ทองเจรญิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจิราพร ตยุติวุฒิกุล.  

2552. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มตี่อหนอนใยผักในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร 25(3): 245-255. 

 จอมสุรางค์ ดวงธิสาร  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจิราพร ตยุติวุฒิกุล.   

2550.  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของดว้งหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือตอนล่างของ 
ประเทศไทย.  วทิยาสารก าแพงแสน  5(1): 20-29. 

พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์  วรีเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  จิราพร กุลสาริน  เจตน์        

คชฤกษ์  สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ และภมร ปัตตาวะตัง.  2554.  ความหลากหลายทาง  
ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  วารสาร 
เกษตร 27(1): 27-37.   

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานชิพันธุ์  จริาพร ตยุติวุฒิกุล และเกียรตศิักดิ์ เกิดสุข. 
  2551.  ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ าต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่  

Trichogramma confusum Viggiani ในการควบคุมหนอนกออ้อย.  วารสารเกษตร   
24(1): 1-12. 

 ศวิกร เกียรติมณรีัตน์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน.  2554.  ชีววิทยาของ 
มอดฟันเลื่อยและการก าจัดด้วยโอโซนในข้าวสาร.  วารสารเกษตร  27(2): 145-153. 
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สิรญิา คัมภโิร  จริาพร กุลสารนิ  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ มาลี ตัง้ระเบียบ.  2554.   
ประสิทธิภาพของเชือ้ราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน.  วารสาร 
เกษตร  27(1): 49-57. 

Makbun, N. J. Kulsarin, S. Buranapanichpan and M. Hamalainen.  2011.  Additional  

records of Odonata from Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province, 

Thailand.  Notulae Odonatologicae 7(7): 61-68. 

 

          3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย คงพิทักษ์ 

          ผลงานตีพมิพ์ 

Kongpitak, P., G. Polgár and J. Heine. 2008. The efficacy of Bayvarol® and  

  CheckMite® in the control of Tropilaelaps mercedesae in the European honey 

  bee (Apis mellifera) in Thailand. Apiacta 43: 12–16.  

ศริิรัตน์ มั่นกุง พัชรนิทร์  ครุฑเมอืง และพิชัย คงพิทักษ์. 2555. ผลของน้ ามันหอมระเหยต่อ 

เชื้อรา Ascosphaeraapisสาเหตุโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์ . วารสารกีฏและสัตววิทยา

30(1): 11-17. 

 

          4)  อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 

          ผลงานตีพมิพ์ 

กรสิริ ศรนีิล ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2552. ชีววิทยาและอาหาร 

ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius. วารสารเกษตร 

25(ฉบับพิเศษ): 29-37. 

กุลวิชญ์ พานิชกุล  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ พรชัย ราชตนะพันธุ์. 2553. ผลของชนิด 

วัสดุบรรจุภัณฑแ์ละปริมาณคารบ์อนไดออกไซด์ตอ่การเจรญิเติบโต และการท าลาย 

ของดว้งงวงขา้ว (Sitophilus oryzae L.). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41 (1) (พิเศษ):  

215-218. 

เนตรนภา ศรีสองสม  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์.  2554.   

ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้รว่มกับดินเบาในการก าจัดมอดแป้ง

จากโรงเก็บข้าวโพด.  วารสารเกษตร 27(2): 155-164. 

ภรณธ์ิรา ปิงน้ าโท้ง  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 2553. ผลตอ่คุณภาพ 

และการท าลายข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของมอดหนวดยาว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  

41 (1) (พิเศษ): 337-340. 

เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  บณัฑูรย์ วาฤทธิ์  ชวลิต กอสัมพันธ์  วราพงษ์ บุญมา ประเสริฐ     

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3388
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3388
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ค าออน  นิธิ ไทยสันทัด  สมบัติ ศรีชูวงศ์  ถาวร สุภาวงค์ และ พิชญาภา ทองมาลัย.  

2552.  การใชก้ับดัก Multiple funnel ร่วมกับสารล่อในการส ารวจมอดเจาะผลกาแฟ. 

  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 40(3)(พิเศษ): 268-271. 

 ศวิกร เกียรติมณรีัตน์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน.  2554.  ชีววิทยาของ 
มอดฟันเลื่อยและการก าจัดด้วยโอโซนในข้าวสาร.  วารสารเกษตร  27(2): 145-153. 

 สิรญิา คัมภโิร  จริาพร กุลสาริน  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ มาลี ตัง้ระเบียบ.  2554.   
ประสิทธิภาพของเชือ้ราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน.  วารสาร 
เกษตร  27(1): 49-57. 

สุมาลี ศรนีวล  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ สุชาดา เวียรศิลป์.  2553. การก าจัดด้วงหนัง 

สัตว์โดยใช้โอโซน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41 (1) (พิเศษ):  271-274. 

Arthur, F.H., J.E. Throne, and Y. Chanbang. 2008. Combination treatments with  

  diatomaceous earth and methoprene to control Rhyzopertha dominica, the lesser  

  grain borer, in stored rough rice. Contribution for Integrated Management of Stored  

  Rice Pests (handbook). pp. 260-268. 

Chanbang, Y., F.H. Arthur, G.E. Wilde and J.E. Throne. 2008.  Control of Rhyzopertha  

  dominica in stored rough rice through a combination of diatomaceous earth and  

  varietal resistance. Insect Sci. 15: 455-460. 

Chanbang, Y., F.H. Arthur, G.E. Wilde and J.E. Throne. 2008. Hull characteristics as  

  related to susceptibility of different varieties of rough rice to Rhyzopertha dominica  

  (F.) (Coleoptera: Bostrichidae). J. Stored Prod. Res. 44: 205-212. 

Chanbang Y., F.H. Arthur, G.E. Wilde, J.E. Throne and Bh. Subramanyam. 2008.  

  Methodology for assessing rice varieties for resistance to the lesser grain borer,  

  Rhyzopertha dominica. Insect Science 8: 1-5. 

Chanbang, Y., F.H. Arthur, G.E. Wilde and J.E. Throne. 2007. Efficacy of  

diatomaceous earth and methoprene, alone and in combination, against 

Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) in rough rice. J. Stored Prod. 

Res. 43: 396-401. 

Chanbang, Y., F.H. Arthur, G.E. Wilde and J.E. Throne. 2007. Efficacy of diatomaceous  

earth to control Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) in rough rice:  

  Impacts of temperature and relative humidity. Crop Protection 26 (7): 923-929. 

Suwannayod, S., Y. Chanbang and S. Buranapanichpan.  2010.  The life cycle and  

effectiveness of insecticides against the bed bugs of Thailand.  Southeast Asian J. 

Trop. Med. Public Health 41(3): 548-554. 

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3388
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
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          5)  อาจารย์ ดร. พัชรนิทร์ ครุฑเมือง 

          ผลงานตีพมิพ์ 

พัชรนิทร์  ครุฑเมือง ศิริรัตน์ มั่นกุง และ มาลี ตั้งระเบียบ. 2555. ประสิทธิภาพของไอระเหย 

จากสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูคของผ้ึง. วารสารกีฏและสัตววิทยา 

30(1): 3-10. 

ศริิรัตน์ มั่นกุง  พัชรนิทร์  ครุฑเมือง และพิชัย คงพิทักษ์. 2555. ผลของน้ ามันหอมระเหยต่อ 

เชื้อรา Ascosphaeraapisสาเหตุโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์ . วารสารกีฏและสัตววิทยา

30(1): 11-17. 

 

          6)  อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 

          ผลงานตีพมิพ์ 

พิพัฒน์พงษ์  ต๊ะทองค า  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์   

จันทร์บาง.  2556.  การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้. วารสารเกษตร.   

29(1): 63-69. 

 



 
 

4.  ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่     
     1)  แผน ก แบบ ก 1  
 

 

หลักสูตรเดิม   

พ.ศ. 2536 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผล 

ไม่มี ก. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

  357797   วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต  

 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

     (1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่

น้อยกวา่ 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

    (2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน  หรอืส่วนหนึ่งของ 

         ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่  

         มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper)  

         จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  (3) นักศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบัณฑิต 

         ศึกษาประจ าสาขา  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลยั  :       ภาษาต่างประเทศ 
     2. ตามเงือ่นไขของสาขาวชิา   :      ไมม่ ี
 
 
 
 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสญัชาติไทย

และสัญชาติอื่นที่จบการศึกษาในระดับ

ปรญิญาตร ีและมีศักยภาพสงูในด้านการ

ด าเนินงานวิจัยสามารถศึกษาต่อได้ 
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     2)  แผน ก แบบ ก 2 

          2.1) ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2536) 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย       : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์   

                     สาขาวิชากีฏวทิยา 

ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Agriculture  

                      (Entomology) 
 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏีวทิยา 

ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Entomology 

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง หลักเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 

2549   

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย       : ชื่อเต็ม  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

           ชื่อย่อ   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ   : ชื่อเต็ม  Master of Science (Agriculture) 

           ชื่อย่อ   M.S. (Agriculture) 

 

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย       : ชื่อเต็ม   วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวทิยา) 

           ชื่อย่อ    วท.ม. (กีฏวทิยา) 

 ภาษาอังกฤษ   : ชื่อเต็ม   Master of Science (Entomology) 

           ชื่อย่อ    M.S. (Entomology) 

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง หลักเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 

2549   
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          2.2) กระบวนวชิาเรียน 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2536) 
กระบวนวิชาเรียน 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) 
กระบวนวิชาเรียน 

 

เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกิต 

   1. กระบวนวชิาในระดบับัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า    21  หน่วยกิต 

      1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     15  หน่วยกิต 

         1.1.1  กระบวนวชิาบังคบั                                                          5  หน่วยกิต 

       

         357710  โครงสรา้งของแมลงและหน้าที ่    3  หน่วยกิต 

        3577 91  สัมมนากีฏวทิยา 1                                         1  หนว่ยกิต 

 3577        92  สัมมนากีฏวิทยา 2                                        1  หนว่ยกิต 
  

 

     1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกิต   

              โดยเลือกจากกระบวนวิชาในหัวข้อ 1.1.2.1 หรือ 1.1.2.2 ไม่น้อยกว่า 6  

         หน่วยกิต หรือเลือกกระบวนวชิากีฏวิทยาระดับบัณฑิตศกึษาอื่น ๆ โดย 

         ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ า 

         สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 

        1.1.2.1 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชากีฏวิทยา 

            357711  กีฏวทิยาสิ่งแวดลอ้ม    3  หน่วยกิต 

            357712  กลไกของพฤตกิรรมแมลง    3  หน่วยกิต 

            357723  แมลงในดนิ    3  หน่วยกิต 

            357724  แมลงในน้ า                                               3  หน่วยกิต 

            357731  หลกัอนุกรมวิธานแมลง                                3  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 

ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา     ไม่น้อยกว่า          21  หน่วยกิต 

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า          15  หน่วยกิต 

          1.1.1   กระบวนวชิาบังคับ                                             6  หน่วยกิต 

            357701   การวิจัยและการตีพมิพ์ผลงานทางกีฏวทิยา      1  หน่วยกิต 

             

       เหมือนเดมิ 

 
 

 

         1.1.2 กระบวนวิชาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า     9 หน่วยกิต 

                โดยเลือกจากกระบวนวชิาในหัวข้อ 1.1.2.1 หรือ 1.1.2.2 ไม่นอ้ยกว่า  

          6 หน่วยกิต หรือเลือกกระบวนวิชากีฏวิทยาระดับบัณฑิตศกึษาอื่น ๆ โดย 

         ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ า 

         สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 

          1.1.2.1 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชากีฏวิทยา 

             

 

       เหมือนเดิม 

 

 

 
 

 

- จ านวนหน่วยกิตเพิม่ขึน้จากเดิม 5 หน่วยกิตเป็น 6    

   หน่วยกิต โดยเพิ่มกระบวนวิชา 357701 จ านวน 1    

   หน่วยกิต ซึง่เป็นกระบวนวชิาเปิดใหม่ เพื่อให้นักศกึษา 

   ไดเ้รียนรู้ และเพิ่มทักษะในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์   

   วิทยานิพนธ์ ตลอดจนบทความวิชาการทางกฏีวิทยาเพื่อ  

   ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 

- จ านวนหน่วยกิตลดลงจากเดมิ 10 หน่วยกิต คงเหลือ 9  

   หน่วยกิต ทั้งนีเ้พื่อความเหมาะสมของหลกัสูตร 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2536) 
กระบวนวิชาเรียน 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) 
กระบวนวิชาเรียน 

 

เหตุผลในการปรับปรุง 

            357732   ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย                 3  หน่วยกิต              

 

       เหมือนเดิม 

 

 

            357771   ชีวโมเลกุลของแมลง                                   3  หน่วยกิต 

        1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชาการบริหารศัตรูพืช 

          

 
    เหมือนเดิม 

   

 

 

 

 
- เพิ่มกระบวนวิชา 357771 (ชีวโมเลกุลของแมลง)  

   จ านวน 3 หน่วยกิต เนื่องจากในปจัจุบันวิทยาการ 

   ทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (molecular genetics) ได ้  

   เจริญก้าวหน้ามาก สมควรที่จะต้องบรรจุกระบวนวิชา 

   ทางกีฏวทิยาที่เกี่ยวข้องกับอณูพันธุศาสตร์ในหลักสูตร 

   มีความทันสมัย  

 

 
- ตัดกระบวนวิชา 357742 (การป้องกันก าจัดแมลงโดย   

   จุลชีพ) ออก เนื่องจากเนือ้หาทีเ่ป็นสาระส าคัญของ 

   กระบวนวิชานี ้ไดก้ล่าวไวใ้นกระบวนวิชา 357741   

   (พยาธิวทิยาของแมลง) แล้ว  

            357733   ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง                   3  หน่วยกิต 

            357751   ไรวิทยา                                                  3  หน่วยกิต 

            357752   แมงมุมวิทยา                                           3  หน่วยกิต 

            357761   ผึง้วิทยา                                                 3  หน่วยกิต 

 

        1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะน าในแขนงวิชาการบริหารศัตรูพืช 

         357713   พิษวิทยาส าหรับแมลง                                3  หน่วยกิต 

         357714   นิเวศวิทยาประชากรแมลง                           3  หน่วยกิต 

         357721   แมลงศัตรูในชุมชนเมือง                              3  หน่วยกิต 

         357722   กีฏวิทยาป่าไม ้                                        3  หน่วยกิต           

         357741   พยาธิวทิยาของแมลง                                 3  หน่วยกิต           

         357742   การป้องกันก าจัดแมลงโดยจุลชีพ                 3  หน่วยกิต -ตัดออก- 

         357781   การบรหิารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช               3  หน่วยกิต  

         357782   หลักการบรหิารแมลงศัตรูพืช                      3  หน่วยกิต 

         357783   การบรหิารแมลงศตัรูพืชหลังการ    

                      เก็บเกี่ยว                                                3  หน่วยกิต 

   เหมือนเดิม 

 

    1.1.2.3 กระบวนวิชาในหมวดหัวข้อพเิศษและปัญหาพิเศษทางกฏีวิทยา     1.1.2.3 กระบวนวิชาในหมวดหัวข้อพเิศษและปัญหาพิเศษทางกฏีวิทยา  

         357769   หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1                      1  หน่วยกิต   

         357779   หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2                     2  หน่วยกิต   

         357789   หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3                    3  หน่วยกิต    เหมือนเดิม  

            357794   ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1                         1  หน่วยกิต   

            357795   ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2                        2  หน่วยกิต   

            357796   ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3                        3  หนว่ยกิต   
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2536) 
กระบวนวิชาเรียน 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) 
กระบวนวิชาเรียน 

 

เหตุผลในการปรับปรุง 

       1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)   ไม่เกิน     6  หน่วยกิต 
                ให้เลือกจากสาขาวิชาทีม่ีความสมัพันธ์กบัสาขาวิชากีฏวิทยา โดย 
           ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ า 
           สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา 

       1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)   ไม่เกิน     6  หน่วยกิต 

 
- เหมือนเดิม - 

 

     2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)    ไม่เกิน     3  หน่วยกิต 
              ให้เลือกจากสาขาวิชากีฏวิทยา และ/หรือสาขาวิชาทีม่ีความสมัพันธ์ 
          กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
          หลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา    

     2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)    ไม่เกิน     3  หน่วยกิต 

 
- เหมือนเดิม - 

 

ข. วทิยานิพนธ์                                                              12  หน่วยกิต 

357799   วิทยานิพนธ ์                                               12  หน่วยกติ 
 

ข. วทิยานิพนธ์                                                             12  หน่วยกติ 

- เหมือนเดิม - 

 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1.  ตามเงื่อนไขของบัฯฑิตศกึษา    - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไม่ม ี

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 

- เหมือนเดิม – 
 

 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 

     ไม่ได้ก าหนด 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

   (1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษา

จะต้องเข้าร่วมสมัมนาทกุคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

    (2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพมิพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย

ผลงานที่เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเตม็ (Full paper) จ านวนอยา่งน้อย 1 

เรื่องและมีชื่อนกัศึกษาเป็นชื่อแรก  
 

- เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาได้เรียนรู้และค้นคว้าเพิม่เติม  

   รวมทั้งให้รู้จักการประมวลความรู้และ ประสบการณ์ทาง 

   วิชาการ 

- เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

   และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

    ไม่ได้ก าหนด 

จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

- เหมือนเดิม – 
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5.  ตารางเปรยีบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

    1) แผน ก แบบ ก 1 

 

 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1     หน่วยกิต 

 ไม่มี  357797 วิทยานิพนธ์     12 

    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา     - 

          รวม     12 

 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2     หน่วยกิต 

 ไม่มี  357797  วิทยานิพนธ์     12 

    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา      - 

          รวม     12 
 

    รวมตลอดหลักสูตร     36 

 

 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

 ไม่มี                  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย - 

                   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ - 

                   เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 

                   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

    รวม - 
 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ไม่มี  357797   วิทยานิพนธ์ 12 

    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

      

    รวม 12 
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    2) แผน ก แบบ ก 2 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
. กระบวนวิชาเลือก 2 357799 วิทยานิพนธ์ 3 

 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 

 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 

      

 รวม 8  รวม       9 

 
ชั้นปีที่ 2 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

357792 

357799 

สัมมนากฏีวิทยา 2 

วิทยานิพนธ์ 

1 

12 

357792 

357799 

สัมมนากฏีวิทยา 2 

วิทยานิพนธ์ 

1 

6 

              

 รวม         13  รวม 7 

 

 รวมตลอดหลักสูตร        36  รวมตลอดหลักสูตร       36 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

357710   โครงสรา้งของแมลงและหน้าที ่

กระบวนวิชาเลือก 

กระบวนวิชาเลือก 

 3 

 3 

 1 

357701 

357710 

   

การวิจัยและการตพีิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา 

โครงสรา้งของแมลงและหน้าที่  

กระบวนวิชาเลือก                          

1 

3 

3 

    กระบวนวิชาเลือก 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์

3 

      

 รวม  7  รวม      10 
      

 

ชั้นปีที่ 1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

357791 สัมมนากฏีวิทยา 1 

กระบวนวิชาเลือก 

 1 

3 

357791 

357799 

สัมมนากฏีวิทยา 1  

วิทยานิพนธ์                                                         

1 

3 

 กระบวนวิชาเลือก 

กระบวนวิชาเลือก 

 3 

 1 

 กระบวนวิชาเลือก 

กระบวนวิชาเลือก 

3 

3 

        

 รวม  8                                              รวม                           10 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  

พ.ศ. 2554 

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

 

 เพื่อให้การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสอดคล้องกับความ

มุง่หมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานการ

อุดมศกึษา เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิาร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25(3) มาตรา 64 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม ่

พ.ศ. 2551 และโดยขอ้เสนอแนะของสภาวชิาการ ประกอบกับมตท่ีิประชุมสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ในคราวประชุม 

ครัง้ท่ี 7/2554  เมื่อวันท่ี  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปน้ี   

  ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554”  

  ข้อ 2 ให้ใชข้อ้บังคับนี้ส าหรับการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญาโท ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ตัง้แตปี่การศึกษา 2554 เป็นต้นไป  แตไ่มใ่ชบั้งคับกับ

นักศกึษาบัณฑิตศกึษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 

  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรอืประกาศอ่ืนใดท่ีมีความกล่าวไว้แลว้ในขอ้บังคับน้ี หรอื ซึ่งขัด หรอื

แยง้กับความในข้อบังคับน้ีใหใ้ชข้้อบังคับน้ีแทน 

  ข้อ 4 ในขอ้บังคับฉบับนี้  

               “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

    “สถาบันอุดมศกึษา” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

               “บัณฑิตวทิยาลัย”       หมายความว่า  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

        “ส่วนงาน”                 หมายความว่า  คณะ  วทิยาลัย หรอืสว่นงานวิชาการท่ี

เรียกชื่ออยา่งอื่น ที่มกีารจัดการเรียนการสอนตามขอ้บังคับน้ี 

   “อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า ผู้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยสายวชิาการ  ที่ด ารง

ต าแหนง่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซึ่งมีหนา้ที่หลกัทางดา้นการสอนและ

การวจิัยโดยปฏบัิตหินา้ที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

        ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรอืหลักสูตรความร่วมมอืของหลาย

สถาบัน อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอ่ืนให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในความหมาย

ของขอ้บังคับน้ีด้วย 
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    “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์ในวชิาชีพ หรอืมีความรู้ 

ความช านาญในวชิาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ วา่ด้วยคณุสมบัต ิหลักเกณฑ์และ

วธีิการแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ  

   “อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัย”  หมายความว่า  อาจารยป์ระจ าที่มคีุณสมบัติ

ครบถ้วนในการท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศกึษา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ  

อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัต ิและอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ซึ่ง

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าท่ีขา้งต้น 

   “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร”  หมายความวา่  อาจารยป์ระจ าท่ีปฏบัิตงิานเต็มเวลาตามภาระงาน

ท่ีได้รับมอบหมายในหลักสูตรท่ีประจ า ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ู้สอน อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ  อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัต ิ 

และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

    “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”   หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับ

มอบหมายให้ท าหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  การตดิตามประเมินผล

หลักสูตรและหนา้ที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

    ข้อ 5 ให้บัณฑิตวทิยาลัยมหีนา้ท่ีจัด ควบคุมและอ านวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาตาม ข้อบังคับน้ี  

รวมท้ังมีหน้าท่ีรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลรายช่ือและคุณวุฒขิองอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดย

ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนใ์นการรักษามาตรฐานและคณุภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย  

 ข้อ 6 คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเข้าเป็นนักศกึษา 

   6.1 ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษา และมีคุณสมบัตติรงตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรในแต่

ละสาขาวชิา ดังนี ้

        6.1.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรระดับปริญญาโท   

    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

        6.1.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง   

    (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา  6 ปี หรอื 

       (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า  

         6.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก    

    (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดมีาก (มคี่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป) หรือ 

   (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า หรอื    

   (3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนด ี(มคี่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต ่3.00 ขึน้ไป) อาจได้รับการพจิารณาให้เข้าศึกษาภายใตเ้งื่อนไข ดังนี้ 

                                       (3.1)  ยอมรับเงื่อนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวชิาของหลักสูตรระดับปริญญาโทตามท่ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวชิาก าหนด 

                                  (3.2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็น

วา่สมควรรับเข้าเป็นนักศกึษา 
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  6.2 ไมเ่คยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤตจิากสถาบันการศึกษาใด 

  6.3 เป็นผู้ท่ีไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

     6.4 มคีุณสมบัตอิย่างอื่นตามท่ีมหาวทิยาลัยก าหนด 

 ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา 

  บัณฑิตวทิยาลัยจะพจิารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศกึษา โดยวิธีการคัดเลอืกหรือสอบคัดเลอืกหรือ

วธีิการอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบลว่งหน้าเป็นคราว ๆ ไป   

   ท้ังน้ี ผู้สมัครเข้าเป็นนักศกึษาท่ีผ่านการคัดเลอืก  แตอ่ยู่ระหว่างรอผลการศกึษาตามขอ้ 6 

มหาวทิยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศกึษา เม่ือมคีุณสมบัตคิรบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัยก าหนด 

 ข้อ 8 ประเภทของนักศกึษา 

  8.1 นักศกึษาเต็มเวลา หมายความวา่ นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่งมหาวิทยาลัย

รับเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา   

  8.2 นักศกึษาสมทบ หมายความวา่ นักศกึษาท่ีมหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา 

หรือลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย  หรือท าการวจิัย โดยไม่มีสทิธ์ิรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

หรือประกาศนียบัตรชัน้สูงจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนักศกึษา 

     ผู้ท่ีได้รับพจิารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย ตอ้งไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

นักศกึษาพร้อมดว้ยหลักฐานต่าง ๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

  ข้อ 10 ระบบการศึกษา 

   10.1 มหาวทิยาลัยใชร้ะบบทวภิาค หรือระบบหนว่ยการศึกษา (module)     

                                 (1) ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ีแบ่งการศกึษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2  

ภาคการศกึษาปกติ มรีะยะเวลาการศกึษาภาคการศึกษาละไมน่อ้ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจม ี

ภาคฤดูรอ้นซึ่งเป็นภาคการศึกษาไมบั่งคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดจ านวนชั่วโมงเรียนของ

แตล่ะกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศกึษาปกต ิ

      ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดสอนในภาคฤดู

ร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝกึภาคสนาม สหกิจศกึษา โครงงาน กรณศีกึษา การบริหารและการจัดการกระบวนวชิาน้ัน ไม่

ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน  แตใ่ห้ถอืเสมอืนวา่เป็นสว่นหนึ่งของภาคการศึกษาปกต ิ

             (2) ระบบหนว่ยการศึกษา (module) คือ ระบบท่ีแบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามหัวขอ้การศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง และจ านวนหนว่ยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบ

ทวภิาค  

  10.2 มหาวทิยาลัยใชร้ะบบหนว่ยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวชิาและก าหนด

ปริมาณความมากนอ้ยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลาง

ของระบบทวภิาค ดังนี ้   

    (1) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไมน่อ้ยกว่า 15 ชั่วโมงตอ่ภาค

การศึกษาปกต ิให้มีคา่เท่ากับ 1 หนว่ยกิต   

    (2) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏบัิตทิดลองหรือปฏบัิตงิานเพื่อเสริมทักษะ 

ไมน่อ้ยกว่า 30 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษาปกต ิให้มีคา่เท่ากับ 1 หนว่ยกิต  
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    (3) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝกึไมน่อ้ยกว่า 45 ชั่วโมงตอ่

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีคา่เท่ากับ 1 หนว่ยกิต 

    (4) วทิยานพินธ์และการค้นควา้แบบอสิระที่ใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไม่นอ้ยกว่า  

45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีปริมาณเป็น 1 หนว่ยกิต  

  10.3 มหาวทิยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศกึษา

สามารถเรียนกระบวนวชิาน้ันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้นี้การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไขของกระบวนวชิาใดให้ถอืเป็น

โมฆะในกระบวนวิชานั้น 

  10.4 กระบวนวิชาหนึ่งๆ  มชีื่อกระบวนวชิาและรหัสกระบวนวชิาก ากับไว ้

  10.5 รหัสกระบวนวชิา ประกอบด้วยช่ือยอ่ของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวนวชิา 

  10.6 เลขประจ ากระบวนวชิา ประกอบด้วยเลข 3 หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)  

แสดงถึงระดับการศกึษาของกระบวนวชิาดังน้ี 

   “7”  “8”  “9”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา 

   “3”  “4”  “5”  “6” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง 

   “1”   “2”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้ต้น  

  10.7 ในกรณีท่ีปิดสอนกระบวนวชิาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบวา่ไมม่นีักศกึษาตกค้างท่ีจะ

ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิาน้ัน และให้คงรหัสกระบวนวชิาน้ันไวเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 4 ปี 

 ข้อ 11 หลักสูตร 

  11.1 มาตรฐานของหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 

2548 และประกาศของมหาวทิยาลัย เร่ือง เกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 

  11.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

    เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีลักษณะเบ็ดเสร็จ

ในตัวเองและมิใชเ่ป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชพีให้มคีวามช านาญใน

สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัตงิานได้ดีย่ิงขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

นอ้ยกว่า 24 หนว่ยกิต   

    หากต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหนว่ยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขา้ศกึษา 

    (2) หลักสูตรปริญญาโท 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวชิาการและนักวิชาชพีท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวชิาต่าง ๆ 

โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้หมไ่ด้อยา่งมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อยา่ง

ตอ่เนื่อง มคีุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี โดยมีหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 36 หนว่ย

กิต   

   หลักสูตรปริญญาโท  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
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   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การวิจัย โดยมีการท าวิทยานพินธ์  ดังนี้ 

    แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานพินธ์ 

             แบบ ก 2 ท าวิทยานพินธ์อยา่งน้อย 12 หนว่ยกิตและเรียนกระบวนวชิาในระดับ

บัณฑิตศกึษาอย่างนอ้ย 18 หนว่ยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การศึกษารายวชิา และท าการค้นควา้แบบอสิระ โดยท า

การเรียนกระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษาไมน่อ้ยกว่า 24 หนว่ยกิต และท าการค้นคว้าแบบอสิระ 3 ถึง 6 หนว่ยกิต    

   (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศกึษา  

6 ปี หรอื ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเ่ป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญา

เอก เน้นการพัฒนานักวชิาการและนักวิชาชพีให้มคีวามช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ

สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 24 หนว่ยกิต 

                         หากต้องการศกึษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหนว่ยกิตได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขา้ศกึษา 

   (4) หลักสูตรปริญญาเอก  

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มผีลการเรียนดี

มาก หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวชิาการและนักวิชาชพีท่ีมีความรู้

ความสามารถระดับสูงในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยกระบวนการวจิัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อยา่งมี

อสิระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตน

เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อยา่งต่อเนื่อง มคีุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี  

    หลักสูตรปริญญาเอก แบง่การศกึษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชพีช้ันสูง คือ 

     แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การวจิัยโดยมกีารท าวิทยานพินธ์ท่ีก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอยีด ดงันี้ 

     แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตอ้งท า

วทิยานพินธ์ไมน่อ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

     แบบ 1.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มี

ผลการเรียนดมีาก  จะต้องท าวทิยานพินธ์ไม่น้อยกวา่ 72 หนว่ยกิต 

    แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การวจิัย โดยมีการท าวิทยานพินธ์ท่ีมีคุณภาพสูง 

เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาการและวิชาชพี และมกีารศกึษากระบวนวิชาเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

     แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องท า

วทิยานพินธ์ไม่น้อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และศกึษาวชิาในระดับบัณฑิตศกึษาอกีไมน่อ้ยกว่า 12 หนว่ยกิต 

     แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมี

ผลการเรียนดมีาก จะต้องท าวิทยานพินธ์ไม่น้อยกวา่ 48 หนว่ยกิต และศกึษาวชิาในระดับบัณฑิตศกึษาอกีไมน่อ้ยกว่า 

24 หนว่ยกิต 

  11.3 ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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   (1) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความวา่ หลักสูตรสาขาวิชาใดวชิาหน่ึงท่ีใช้

ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมบีางกระบวนวิชาที่ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการ

สอนตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นดว้ยก็ได ้

   (2) หลักสูตรนานาชาติ หมายความวา่ หลักสูตรสาขาวิชาใดวชิาหนึ่งท่ีมีโครงสร้าง

กระบวนวิชา และวิธีการสอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศกึษาไทยและนักศกึษาตา่งชาตไิด้ศึกษา

ร่วมกันโดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

   11.4 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแตล่ะหลักสูตร ดังนี ้ 

    (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ให้ใชเ้วลาศกึษาไม่

เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  

    (2) หลักสูตรปริญญาโท  ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผน

ก าหนดการศึกษา  

   (3) หลักสูตรปริญญาเอก ใหใ้ชเ้วลาศกึษาดังนี ้

          (3.1) ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ให้ใชเ้วลาศกึษาไม่เกิน 

7 ปีการศึกษา   

          (3.2) ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรอืเทียบเท่า ให้ใชเ้วลาศกึษาไมเ่กิน 

5 ปีการศึกษา 

     11.5 การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ท าได้เฉพาะในกรณท่ีีมีความจ าเป็นทางวิชาการ หรอืมีเหตุ

สุดวสิัย ภายใตห้ลักเกณฑ ์ดังนี ้

     (1) นักศึกษาที่ไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  บัณฑติวทิยาลัย

อาจผ่อนผันให้นักศกึษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้คร้ังละ 1 ภาคการศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน 2 คร้ัง 

    (2) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัตใิห้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ผลงานวทิยานพินธ์/การค้นคว้า

แบบอสิระ จะตอ้งมีความก้าวหนา้อย่างเด่นชัด  

                                   (3) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เมือ่รวมระยะเวลาท้ังหมดแลว้ตอ้งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ีก าหนดดังน้ี 

  (3.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงต้องไมเ่กิน 

3 ปีการศึกษา 

  (3.2) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไมเ่กิน 5 ปีการศึกษา 

  (3.3) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไมเ่กิน 8 ปีการศึกษาส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องไมเ่กิน 6 ปีการศึกษาส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

                     11.6  นักศกึษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อาจ

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่ได้ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศึกษาที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตรนัน้ ๆ   

 ข้อ 12 การลงทะเบียน  

  มหาวทิยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวชิาในแตล่ะภาคการศึกษา และให้นักศกึษาถือปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี ้

   12.1 การลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
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             12.1.1 นักศกึษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงและระดับ

ปริญญาโท ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไปท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้

สอดคล้องกับแผนการศึกษา 

             12.1.2 นักศกึษาในระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์นักศกึษา

ปริญญาเอกท าหน้าท่ีวางแผนการศึกษา แนะน า ควบคุมการศึกษาและการท าวิทยานพินธ์ของนักศกึษา  

   12.1.3 การลงทะเบียนกระบวนวชิา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวทิยาลัยหาก

นักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวชิาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะตอ้งถูกปรับตามระเบียบวา่ด้วยค่าธรรมเนยีม

การศึกษา 

    ท้ังน้ี การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมตา่งๆ และมหาวิทยาลัยได้รับ

หลักฐานครบถ้วนแลว้ 

   12.1.4 กระบวนวิชาใดท่ีเคยได้อักษรล าดับขั้น B ขึน้ไป จะลงทะเบียนกระบวนวชิาน้ันซ้ าอีก

ไมไ่ด้ และใหถ้ือวา่การลงทะเบียนท่ีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ 

   12.1.5 การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแตล่ะภาคการศึกษาปกตใิห้ลงทะเบียนกระบวนวชิา

ได้ไม่เกิน 15 หนว่ยกิต  ส าหรับภาคฤดูรอ้นให้ลงทะเบียนกระบวนวชิาได้ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

   ในกรณีท่ีนักศกึษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศกึษาอาจ

ลงทะเบียนเกินกวา่ 15 หนว่ยกติ ในภาคการศึกษาปกต ิหรอืเกินกวา่ 6 หนว่ยกิต ในภาคฤดูรอ้นได้โดยใหค้ณบดีของ

ส่วนงานท่ีนักศกึษาสังกัดเป็นผูพ้จิารณาอนุมัต ิ

   12.1.6 การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข ใหถ้ือวา่การลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และกระบวนวิชา

ท่ีลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้  ให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 

   12.1.7 นักศกึษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวชิาเรียนใดๆ เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ได้ โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V  

   หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรล าดับขั้น V แลว้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นท่ีมีการน ามาคดิค่าล าดับขั้นหรืออักษรล าดับขั้น S หรือ U ให้ปฏบัิติ

ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  12.2 การลงทะเบียนวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏบัิตเิป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วทิยาลัย 

  12.3 การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย 

  นักศกึษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แตใ่นภาคการศกึษานั้นประสงค์จะใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลัยในการศึกษาค้นควา้หรอืท ากิจกรรมอื่นใด ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการและช าระค่าธรรมเนยีม

เพื่อใชบ้ริการตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  12.4 การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ข้อ 13 การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย   

 ข้อ 14 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   14.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้  
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  14.2 ให้ใชร้ะบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขัน้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาใน   แตล่ะ

กระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คอื อักษรล าดับขั้นท่ีมีคา่ล าดับขัน้อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มี

ค่าล าดับขั้น และอกัษรล าดับขั้นท่ียังไมม่กีารประเมินผล 

   14.3 อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

   14.3.1 อักษรล าดับขั้นท่ีมีคา่ล าดับขัน้ ให้ก าหนด ดังนี ้

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

             A  ดีเยี่ยม  (yXCyLLyNT)   4.00 

        B+          ดีมาก (VERY GOOD)  3.50 

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

            B       ดี  (GOOD)                     3.00 

               C+     ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD)     2.50 
              C              พอใช ้(FAIR)                        2.00 

               D+          อ่อน (POOR)                        1.50 

              D            ออ่นมาก (VERY POOR)           1.00 

                 F              ตก (FAILED)                     0.00 

   14.3.2 อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี ้

                อักษรล าดับขั้น            ความหมาย 

     S            เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 

     U            ไมเ่ป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 

                                V       เข้าร่วมศึกษา (VISITING) 

                                     W              ถอนกระบวนวชิา (WITHDRAWN) 

   14.3.3 อักษรล าดับขั้นท่ียังไมม่กีารประเมินผล ให้ก าหนดดังน้ี 

                      อักษรล าดับขั้น        ความหมาย                

                                    I                 การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

          P                      การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  

                                                                                  (IN PROGRESS) 

                    T            วทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ ยังอยูใ่น                                                                          

                                                                                  ระหว่างการด าเนนิการ (THESIS/     

                                                                                  INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

       14.4 อักษรล าดับขั้น I แสดงวา่ การประเมินผลในกระบวนวิชานัน้ยังไมเ่สร็จสมบูรณ์เนื่องจากมีเหตุ

สุดวสิัยท่ีท าให้การวัดผลไมส่ามารถด าเนนิการได้ การให้อักษรล าดับขั้น I ตอ้งได้รับการอนุมัตจิากประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานท่ีกระบวนวชิาน้ันสงักัดอยู่  

  นักศกึษาตอ้งด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอ้ักษรล าดับขั้น I ให้เสร็จสมบูรณ์กอ่น 

2 สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกตถิัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I 

เป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ U 
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  14.5 อักษรล าดับขั้น P แสดงวา่ กระบวนวชิาน้ันยังมีการเรียนการสอนตอ่เนื่องอยู ่ 

ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทัง้นี้ ให้ใชเ้ฉพาะบางกระบวนวชิาท่ีหลักสูตรก าหนด 

   อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแลว้ ทัง้นี้ ตอ้งกอ่น 

วันสุดท้ายของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาภายใน 2 ภาคการศกึษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกลา่ว 

มหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ U 

  14.6 อักษรล าดับขั้น T แสดงวา่ยังไม่มีการวัดและการประเมินผลวทิยานพินธ์ หรือการค้นคว้าแบบ

อสิระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนนิการ 

   14.7 อักษรล าดับขั้น V แสดงวา่ นักศกึษาได้ลงทะเบียนกระบวนวชิาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่

ตอ้งเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมเีวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

หากเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนดหรือนักศกึษาไม่ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวชิาน้ัน 

อาจารย์ผู้สอนอาจพจิารณาเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็น W  

  14.8 อักษรล าดับขั้น W แสดงวา่ 

   (1) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 12.1.4 และ 12.1.6 

   (2) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 12.1.5 

   (3) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ตามขอ้ 14.7 

   (4) นักศกึษาถูกสัง่พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   (5) นักศกึษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้   

       (6) นักศึกษาไมผ่่านการพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวชิา ในภาคเรียนแรกที่มี

การลงทะเบียนวทิยานพินธ์/การค้นควา้แบบอสิระ 

    (7) กรณเีหตุสุดวสิัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัตใิห้ถอนทุกกระบวนวชิาท่ี

ลงทะเบียน 

  14.9 กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นกัศกึษาตอ้งได้อักษรล าดับขั้นไมต่่ ากว่า C หากได้ต่ า

กว่า C ตอ้งลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษรล าดับขั้นไมต่่ ากว่า C  

   กรณท่ีีกระบวนวชิาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรือ U นักศกึษาตอ้งได้อักษร

ล าดับขั้น S หากนักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น U ตอ้งลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาน้ันซ้ าอีกจนกวา่จะได้รับอักษรล าดับ

ขั้น S 

  14.10 ในกรณีนักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี ให้ใชร้ะเบียบและข้อบังคับว่าดว้ย

การศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวชิา การวัดผลและการ

ประเมินผล ส าหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 

  การพจิารณาเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อนของแต่ละกระบวนวชิา ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชานั้น ๆ    

  14.11 อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไมถู่กน ามาค านวณคา่ล าดับขัน้สะสมเฉลี่ย (Grade 

Point Average, GPA) 

  14.12 การนับหนว่ยกิตสะสม 

   (1) กระบวนวชิาท่ีนักศกึษาได้อกัษรล าดับขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S เท่านัน้ จึงจะนับ

หนว่ยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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    (2) ในกรณีท่ีนักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หนึ่งคร้ัง ให้นับหนว่ยกิตสะสม

เพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรได้เพยีงคร้ังเดียวและให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้าย ยกเวน้กระบวนวชิาท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหนว่ยกิตสะสมได้ทุกครัง้ 

    การนับหนว่ยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไมน่ับรวมหน่วยกิตของกระบวนวชิาระดับ

ปริญญาตรีขัน้ต้น 

   (3) ในกรณีท่ีนักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวชิาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวชิาเทียบเท่ากัน ให้นับ

หนว่ยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหน่ึงกระบวนวชิาใดเท่านัน้ 

   14.13 มหาวทิยาลัยค านวณค่าล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยจากจ านวนหนว่ยกิต และค่าล าดับขัน้ของ

กระบวนวิชาทัง้หมดท่ีนักศกึษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเวน้กระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับขั้นตามขอ้   

14.11 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้ต้นและในหลักสูตรท่ีท าเฉพาะวิทยานพินธ์ นอกจากนั้นหากกระบวนวชิาใดที่

มหาวทิยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ และนักศกึษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครัง้ ให้คดิทุกครัง้ 

  14.14 การค านวณค่าล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหนว่ยกิตกับค่าล าดับขั้นของ

แตล่ะกระบวนวิชา ตามขอ้ 14.13 มารวมกัน แลว้หารด้วยผลบวกของจ านวนหนว่ยกิตท้ังหมดของกระบวนวชิาท่ีมีการ

วัดประเมินผลดว้ยอักษรล าดับขั้นท่ีมีคา่ล าดับขัน้ นอกจากที่ระบุไวใ้นขอ้ 14.11 ในการหารนี้ใหม้ทีศนิยม 2 ต าแหนง่ ใน

กรณท่ีีทศนิยมต าแหน่งท่ี 3  มคี่าตัง้แต ่5  ขึน้ไปให้ปัดค่าทศนิยมต าแหน่งท่ี 2 ขึน้ 

  14.15 กรณท่ีีนักศกึษาได้เรียนกระบวนวชิาใดที่จัดไวใ้นหลกัสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอน

กระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทัง้นี้ ตอ้งได้รับอนุมัตจิากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา

ประจ าส่วนงานท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิาน้ัน ๆ แลว้แจ้งให้บัณฑิตวทิยาลัยทราบ 

   14.16 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลวา่ การให้อักษรล าดับขั้นในกระบวนวชิาใด ไม่

ถูกต้อง ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ หรือไมเ่หมาะสม ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อท าการ

สบืสวนหาข้อเท็จจริงในกรณดีังกล่าว และให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 15 การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

 ข้อ 16 การรับโอนนักศกึษาและการเทียบโอนหนว่ยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

 ข้อ 17 การควบคุมมาตรฐานการศกึษา  

    17.1 ทุกหลักสูตรตอ้งก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและวิธีการประกัน

คุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

และการวจิัย การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต  

    17.2 โครงสร้าง อ านาจหนา้ที่ และแนวปฏบัิตใิดๆอันจะน าไปสูว่ธีิการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   17.3 ให้ทุกหลกัสูตรมกีารพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและทนัสมัยอยูเ่สมอ มีการประเมินเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องอยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี 

   17.4 นักศกึษาท่ีประสงค์จะขอใชห้ลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ย่ืนค ารอ้งผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ

เสนอบัณฑิตวทิยาลัยพจิารณาอนุมัตกิารขอใชห้ลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว 

  ข้อ 18 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 5  คน โดยแตล่ะคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เกินกวา่ 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได ้
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    ท้ังน้ี การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในภาคปกตเิหมอืนกัน ให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 หลักสูตร  เวน้แต่เป็นหลักสูตร

สาขาวิชารว่มท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีตนประจ าอยูแ่ล้วใหส้ามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร 

    ส าหรับกรณท่ีีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมอืของหลายสถาบัน 

อาจารย์ประจ าของสถาบันอ่ืนในความร่วมมอืน้ันให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัย และหากยังไม่มีสถาบัน

ใดแตง่ตัง้ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแลว้ ให้สามารถแตง่ตัง้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้    

 ข้อ 19 อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอสิระหลัก  

  19.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป  

       อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปส าหรับนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชัน้สูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคลอ้งกับหลักสูตร

และข้อบังคับตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาแก่นักศกึษาในเร่ืองอื่นตามความ   จ าเป็นและเหมาะสม  

  19.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอสิระหลัก 

   19.2.1 ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาโท มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การคน้ควา้

แบบอสิระหลัก เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการท าวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ   

    ท้ังน้ี  ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ

ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปกไ็ด้ และให้กรรมการ 1 คน ท าหนา้ที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอสิระ

หลัก 

         19.2.2 ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์นักศกึษา

ปริญญาเอก ท าหนา้ที่วางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการท าวิทยานพินธ์ของนักศึกษา  โดยคณะกรรมการ

ชุดนี้จะต้องมจี านวนอย่างนอ้ย 3 คน และใหก้รรมการ 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก 

   อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นควา้แบบอสิระหลักจะต้องเป็น

อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยท่ีมีคุณสมบัตติามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21 

  การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การคน้ควา้แบบอสิระหลัก ให้

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผู้แตง่ตัง้ 

 ข้อ 20 อาจารย์ผู้สอนกระบวนวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอสิระรว่ม จะเป็น

อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ 

  การแตง่ตัง้อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอสิระ

ร่วม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผู้แตง่ตัง้ 

   ข้อ 21 คุณสมบัตขิองอาจารย์ 

  21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง  ปริญญาโท   

    21.1.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย 

     (2) มีคุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

               21.1.2 อาจารย์ผู้สอน  ต้องมคีณุสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   
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      (2) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยตอ้งมีคุณวฒุไิมต่่ ากว่า

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธ์กัน  

     (3) มีประสบการณ์ในการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 

   21.1.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอสิระหลักต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย  

     (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ 

รับปริญญา 

   21.1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอสิระร่วมตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย หรอือาจารย์พเิศษ ก็ได้   

     (2) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยตอ้งมีคุณวฒุิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หรือมคีวามรู้ความช านาญในวชิาการหรือวชิาชีพ 

    21.1.5 อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ ตอ้งมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

มหาวทิยาลัย 

     (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

    (3)  มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

     (4) มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 

   ท้ังน้ี อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ ตอ้งประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

ในบัณฑิตวทิยาลัยและผู้ทรงคณุวุฒภิายนอก 

   อน่ึง อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/ร่วม หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ

หลัก/ร่วม ต้องไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ

ด้วยทุกครัง้ โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้าร่วมฟังก็ได้   

   21.1.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย  

    (2) มีคุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาน้ัน หรอืเป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
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        21.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

    (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย 

    (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาน้ัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์

กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 

     (3) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าแบบอสิระและ/หรือ

อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์หรือการค้นคว้าแบบอสิระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรนัน้ 

    21.1.8 กรรมการสอบประมวลความรู้ ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย 

    (2) มีคณุวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

  21.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

   21.2.1 อาจารย์ผู้สอน  ต้องมีคณุสมบัต ิดังนี้ 

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (2) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยตอ้งมีคุณวฒุปิริญญาเอก  

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  

     (3) มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา 

   21.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

    (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย  

     (2) มคีุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์

กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวชิาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ 

รับปริญญา 

   21.2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

    (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกัด

สถาบันอุดมศกึษา   

    (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

   21.2.4 กรรมการสอบวัดคุณสมบัตแิละกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องมคีุณสมบัต ิ

ดังนี้ 

    (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย  

     (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
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     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

    21.2.5 อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

มหาวทิยาลัย 

     (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    (4) มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวทิยานพินธ์ 

   ท้ังน้ี อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ ตอ้งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

     อน่ึง อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/ร่วม ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้อง

เข้าร่วมอยูใ่นกระบวนการสอบวทิยานพินธ์ดว้ยทุกครัง้  โดยอาจรว่มในฐานะกรรมการสอบ หรอืผู้เข้าร่วมฟังก็ได้   

    21.2.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย  

     (2) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาน้ัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไมต่่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (3) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมใิชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

   21.2.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

    (1) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวทิยาลัย  

               (2) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ และ/

หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนัน้ 

               (3) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาน้ัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์

กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับศาสตราจารย์ 

 ข้อ 22 หนา้ที่และภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นควา้แบบอสิระหลักให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ข้อ 23 การสอบภาษาต่างประเทศ 

  “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความว่า ภาษาที่ไมใ่ชภ่าษาหลักในประเทศท่ีเป็นภูมลิ าเนาของนักศกึษา  

และใชเ้ป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นควา้ความรู้เพื่อการท าวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 

   23.1 นักศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมผีลการเทียบความรู้ภาษาตา่งประเทศโดยการ

สอบหรืออื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย ก่อนการเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์   

            ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข  การผ่านการเทียบความรู้ภาษาตา่งประเทศเป็นเงื่อนไขในการ

ส าเร็จการศึกษา 

  23.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จะก าหนดเงื่อนไขให้มี

การสอบผ่านภาษาตา่งประเทศหรือไม ่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ ๆ  
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  23.3 นักศกึษาชาวตา่งประเทศท่ีใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมลิ าเนามาจากประเทศท่ีใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ หากผู้เรียนชาว

ตา่งประเทศรายใดที่เรียนในหลักสูตรท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการท าวิทยานพินธ์ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศ

ไทย สามารถใชก้ารเทียบความรู้ภาษาไทยเป็นเงื่อนไขของการผ่านภาษาตา่งประเทศได้  

 ข้อ 24 การสอบวัดคุณสมบัต ิ(qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมนิความพร้อมและ

ความสามารถของนกัศกึษาปริญญาเอก เพ่ือมสีิทธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ ท้ังน้ี 

   (1) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก และยื่นค า

ร้องตอ่บัณฑิตวทิยาลัย 

  (2) การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วน

งานแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัย จ านวนอยา่งน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิโดยมี

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลักเป็นประธาน และในจ านวนน้ันให้มีกรรมการ 1 คน ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรือ

ใกล้เคียง และไมไ่ด้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วมของนักศกึษาปริญญาเอกนัน้  

  (3) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัตดิ าเนนิการสอบแลว้ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัตริายงานผลต่อบัณฑิตวทิยาลัยภายใน 1 สัปดาห์หลังวนัสอบ 

                     ส าหรับนักศกึษาท่ีสอบวัดคุณสมบัตไิมผ่่าน ให้มีสทิธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครัง้ โดยต้องยื่นค ารอ้งขอ

สอบใหม ่ทัง้นี้ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก  

   ในกรณีท่ีนักศกึษาสอบแก้ตัวไมผ่่าน อาจยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา

ประจ าสาขาวชิาพจิารณา เพ่ือเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวทิยาลัยในการขออนุมัตโิอนไปเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโท

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันได ้

 ข้อ 25 การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ในแนวกว้าง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสทิธ์ิ

สอบตอ้งลงทะเบียนกระบวนวชิาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวชิาบังคับโดยได้อักษรล าดับขั้น

ไมต่่ ากว่า C  

   25.1 การสอบประมวลความรู้ใชบั้งคับกับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

แผน ก หรอืปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้  

            25.2 การสอบประมวลความรู้ให้ด าเนินการดังนี้  

   (1) ให้นักศกึษายื่นค าร้องตอ่บัณฑิตวทิยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การคน้ควา้แบบอสิระหลัก 

   (2) การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผู้แตง่ตัง้อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวทิยาลัยอย่างนอ้ย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู้   

    (3) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ด าเนนิการสอบแลว้ ให้ประธานคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู้ รายงานผลให้บัณฑิตวทิยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังวันสอบ  

   ส าหรับนักศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านให้มีสทิธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครัง้โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ 

 ข้อ 26 การท าวิทยานพินธ์ หรือ การคน้ควา้แบบอสิระให้มีแนวปฏบัิตแิละขั้นตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วทิยาลัย  
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  ท้ังน้ี สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีเกิดจากการท าวิทยานพินธ์ หรือการค้นคว้าแบบอสิระให้เป็นไป

ตามระเบียบมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา และให้มีการท าความตกลงกันเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

  ข้อ 27  การพน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

  นักศกึษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษาในกรณดีังตอ่ไปนี้ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) โอนไปเป็นนักศกึษาสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

   (4) ขาดคุณสมบัตขิองการเข้าเป็นนักศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ขอ้หน่ึงขอ้ใดตามข้อ 6    

  (5) ไมม่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด และมไิด้รักษาสถานภาพการศกึษา

ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศกึษาปกต ิ

   (6) เป็นนักศกึษาครบระยะเวลาศกึษาตามหลักสูตรในขอ้ 11.4 นับตัง้แตว่ันเปิดภาคการศึกษาแรก 

  (7) เป็นนักศกึษาท่ีได้ค่าล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยนอ้ยกว่า 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการศกึษาปกต ิ

เป็นต้นไป  

  (8) เป็นนักศกึษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบไมผ่่านการสอบวัดคณุสมบัต ิและไมไ่ด้รับอนุมัตจิาก

บัณฑิตวทิยาลัยให้โอนไปเป็นนักศกึษาปริญญาโท ตามข้อ 24 

  (9) เป็นนักศกึษาท่ีไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ เมื่อ

ศกึษาครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดังนี้ 

(9.1) ระดับปริญญาโท  เมื่อศึกษาครบ 2 ปีการศึกษา     

(9.2) ระดับปริญญาเอก เม่ือศกึษาครบ 3 ปีการศึกษา    

   (10) เป็นนักศกึษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศกึษาปกติแตไ่มม่หีนว่ยกิตสะสมยกเวน้หลกัสูตร

ท่ีมีเฉพาะวิทยานพินธ์ 

   (11) เป็นนักศกึษาท่ีสอบไมผ่่านการสอบประมวลความรู้ ตามขอ้ 25 

   (12) ไมช่ าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    (13) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

   (14) มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศกึษา  

 ข้อ 28 การลา 

   28.1 นักศกึษาท่ีลาพักหรือถูกสัง่พักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรอืตลอดปีการศึกษาต้องช าระ

ค่าธรรมเนยีมรักษาสถานภาพนักศกึษาทุกภาคการศกึษา ยกเว้นภาคการศกึษาท่ีได้ช าระคา่ธรรมเนยีมลงทะเบียน

กระบวนวิชาไปแลว้ 

  28.2 นักศกึษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศกึษา ให้ย่ืนค ารอ้งต่อบัณฑิตวทิยาลัย เมื่อ

ได้รับอนุมัตใิห้ลาออกแลว้ จึงถอืว่าพน้สภาพการเป็นนักศกึษา ท้ังน้ี ขั้นตอนการยื่นใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวทิยาลัย 

 ข้อ 29 การกลับเข้าเป็นนักศกึษา 

  29.1 เมื่อสอบผ่านการคัดเลอืกเข้ามาเป็นนักศกึษาใหม่ได ้
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    นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ หรอืเป็นกรณีท่ีพ้นสภาพการเป็น

นักศกึษา ตามข้อ 27(2), (6), (7), (8), (9)  และ (11)  สามารถน ากระบวนวชิาเดิมท่ีเคยศึกษาไวไ้มเ่กิน 5 ปี นับจาก

วันท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ัน ๆ มาใชใ้นการศึกษาได้อีกตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

  29.2 เมื่อต้องการคนืสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

   นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา ตามขอ้ 27(2),(3),(5) และ (12) 

อาจขอคนืสถานภาพการเป็นนักศกึษาได้   ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

   29.3 นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศกึษา ไมม่สีิทธ์ิเข้า

ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยได้อีก 

 ข้อ 30 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศกึษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศกึษาตอ้งไปรายงานตัวคาดวา่จะ

ส าเร็จการศกึษาท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล แลว้แจ้งให้สว่นงานท่ีสังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป 

หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การคน้ควา้แบบอสิระหลัก  

  นักศกึษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตใิห้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ต้องผ่านเงื่อนไขตา่ง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   (1) ศกึษากระบวนวิชาและปฏบัิตคิรบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ ๆ 

   (2) มผีลการศึกษาได้คา่ล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 3.00 และค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมน่อ้ยกวา่ 3.00 ยกเว้นหลักสตูรท่ีมีเฉพาะวิทยานพินธ์ 

   (3) มผีลการเทียบความรู้ภาษาตา่งประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

    (4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข และส าหรับ

นักศกึษาปริญญาโท แผน ก และนักศกึษาปริญญาเอกในหลกัสตูรท่ีก าหนดเงื่อนไขให้มีการสอบประมวลความรู้ 

    (5) สอบผ่านการสอบประเมินผลวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 

    ท้ังน้ี  วทิยานพินธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ   

    (6) ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก 1   หรือ แผน ก แบบ ก 2 ผลงาน

วทิยานพินธ์ต้องได้รับการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อยด าเนนิการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) โดย

ผลงานท่ีเผยแพร่น้ันตอ้งเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถค้นหา หรอืตรวจสอบไดใ้นรูปแบบของสื่อ

สิ่งพิมพ ์หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรอืมีการจดอนุสทิธิบัตรหรือสิทธิบัตร  

    เวน้แต่ สาขาวิชาทางวจิิตรศลิป์ ทัศนศลิป์ หรือสื่อศิลปะ อาจมีการน าผลงานวทิยานพินธ์

ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตีพิมพห์รือเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการฯ  

   (7) ส าหรับนักศกึษาปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวทิยานพินธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตพีมิพแ์ละเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น หรอืมีการจดสทิธิบัตร  

   (8) การเผยแพร่ผลงานวิทยานพินธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษาโดยนักศกึษา จะต้องเป็นไป

ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรกอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 
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   ท้ังน้ี หลักสูตรสามารถก าหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการ โดยให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา 

    (9) ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ  

    (10) มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับ วา่ด้วยการพจิารณาเกยีรตแิละศักดิ์ของนักศกึษา

ท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 ข้อ 31 การอุทธรณ์  

   เมื่อมหาวิทยาลัยพจิารณาและมคี าสั่ง หรือมคี าวินจิฉัยในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับน้ี หาก

นักศกึษาไม่เห็นดว้ยกับค าสั่ง หรือค าวินจิฉัยน้ัน ให้มีสทิธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วัน นับแตว่ันท่ีได้รับทราบ

ค าสั่งหรอืค าวินิจฉัยแลว้แตก่รณ ีและค าสั่งหรือค าวินจิฉัยของอธิการบดีถอืเป็นท่ีสิ้นสุด 

 ข้อ 32 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  

                     ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัตติามท่ีเห็นสมควร 

  การใดที่มไิด้ก าหนดตามข้อบังคบันี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ ตามที่ข้อบังคับ

ก าหนด ซึ่งต้องไมข่ัดหรือแยง้กบัข้อบังคับน้ี  แลว้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี     12      กันยายน   พ.ศ. 2554 

 

     

     (ลงนาม)                  เกษม  วัฒนชัย     

            (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ นายแพทยเ์กษม  วัฒนชัย) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศกึษาที่จะได้รับ  

   การเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   

   ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 

ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปรญิญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

อนุปริญญา หรอืประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพื่ อให้การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับ การเสนอได้รับปริญญา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่  9/2550 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2550 จึงให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะ

ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑติ ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์

ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรอืประกาศนยีบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ.2550” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษา ที่จะเสนออนุมัติให้ ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2512  

 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่ง

ขัดหรอืแย้งกับความในข้อบังคับนี ้ให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ 4  ในข้อบังคับฉบับนี้ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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  “คณะ”  หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา” หมายความว่า เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอ

อนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตร 

 ข้อ 5  การเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา นอกจากมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาจากผลการศึกษาแล้ว ให้น าพฤติการณ์ของนักศึกษาในด้านความประพฤติ วัฒนธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

จนถึงวันที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร มาเป็นเกณฑ์ประกอบในการพิจารณา

ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ชื่อเสียง และเกียรตคิุณของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6  นักศึกษาที่เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรได้รับการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้

ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผูท้ี่มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่รักษาชื่อเสียง เกียรตคิุณ และ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตามวินัยของนักศึกษา ระเบียบ ขอ้บังคับ และ

ค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 7  นักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นผูท้ี่ไม่มีเกียรตแิละศักดิ์ จะไม่มี

สิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรอืประกาศนยีบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ 8  สิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบตามเงื่อนไขหลักสูตรของคณะใดให้

คณะกรรมการประจ าคณะนั้นพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่ง

ข้อบังคับนี ้แล้วเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยเร็ว 

 ข้อ 9  ให้ประธานกรรมการในข้อ 8 โดยมติของคณะกรรมการมีอ านาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบาย ชี้แจง ในเรื่องที่คณะกรรมการต้องการทราบได้ และให้ประธานกรรมการ

โดยมติของคณะกรรมการมีอ านาจขอส าเนาเอกสารจากหน่วยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการได้ 

 ข้อ 10  ในการพิจารณาพฤติการณ์ของนักศึกษากรณีใด คณะกรรมการจะพิจารณาจาก

พฤติการณ์โดยทั่ว ๆ ไป จากถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรอืจากเอกสารก็ได้ 

 ในการประชุมพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใด คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้น

มาให้ถ้อยค า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรอืไม่ก็ได้ 
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 ข้อ 11  การประชุมพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอให้ได้รับอนุมัติปริญญา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ให้บันทึกการ

ประชุมเป็นหลักฐาน และเสนอผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว ในกรณีที่คณะเห็นสมควรไม่

เสนอชื่อนักศึกษาผู้ใดให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ประการใด ให้ชี้แจงเหตุผลและพฤติการณ์ของนักศึกษาผู้นั้นโดย

ละเอียดด้วย 

 ข้อ 12  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับผลการพิจารณาตามข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดี

พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอใหไ้ด้รับอนุมัติปริญญา หากเห็นว่านักศึกษาผูใ้ดสมควร

ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ก็ให้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป และ

หากเห็นว่านักศึกษาไม่สมควรได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ก็ใหม้ีอ านาจพิจารณาไม่เสนอชื่อนักศกึษาผู้นั้น และ

ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 

 ข้อ 13  ใหอ้ธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

 

     (ลงนาม)               เกษม  วัฒนชัย 

                                                                 (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณเกษม  วัฒนชัย)    

                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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8.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 

   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 

และข้อ 14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยน

แผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอน

นักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของ      คณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนด

แนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนวปฏิบัติการ

เปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา

บัณฑติศึกษา       ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2547  และให้ใชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรอืแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปรญิญาโท  หรอืระหว่างแบบ  

1  และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยที่ 

       2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้า

ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 

5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  
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และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติ 

 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็น

หลักสูตรภาคพิเศษ หรอืหลักสูตรภาคพเิศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว

นักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา

ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  

หรอืหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรอืหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่ ง

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนีจ้ะกระท าได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวชิา 

   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือ

ระหว่างคณะโดยที่ 

  3.1  นักศึกษาที่ประสงคข์อย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา

เดิมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกวา่  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา

ใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกวา่  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี เฉพาะ 

วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้ว

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติ   
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  3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ 

       คา่ธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้    

ใหม่ 

  3.4 การย้ายสาขาวิชากรณอีื่น ๆ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

     3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกติ  มีเงือ่นไขดงันี้ 

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าว

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตาม

ความประสงคข์องนักศึกษา  ทั้งนีก้ระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมี

ผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่  B  หรอือักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบาง

กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่

สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  แล ะ

กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ า

กวา่ B หรอือักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา 

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรอื 

  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรยีนกระบวน

วิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  

หน่วยกติและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึน้ไป หรอืมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปรญิญาโท ผ่านคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่

จะให้โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ

จากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยน

รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
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4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของ

กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปรญิญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของ

หลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  

และบัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  

หรอื สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 

1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผา่น  หรอื 

2) นักศึกษาสอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัติหรอืสอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรูต้าม

เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรอื 

3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้า

เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านง

ขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปรญิญาหนึ่งได้  ทั้งนี ้ 

การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร

ช้ันสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

คณะ 

  4.4การโอนนักศึกษาจากระดบัปรญิญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์

   กัน 

   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร

บัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

คณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใด
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สถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมี

คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิ จารณาของคณะกรรมการ  

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตกระ

บวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะ

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียน

เรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ า

กว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับ

โอนได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว     

  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจากของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกติจะ

เทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่

จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

ของหลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัตจิากบัณฑิตวิทยาลัย  และ

ได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่

แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคย

ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและ

 หน่วยกิตที่ ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่

 ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา แล ะ

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

 สถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพจิารณา ขอ ง

 คณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่ เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้าง

 หลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากวัน
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 ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

 คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว 

6.   การเทยีบโอนหน่วยกติที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอ

โอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่

นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรอืใกล้เคียงกับกระบวน

วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ

และบัณฑิตวิทยาลัยได้พจิารณาเห็นชอบ 

6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับ

ขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าช้ันเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียน

ของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปี

การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่    12   พฤษภาคม   2551 

 

      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์

       (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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9.  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อผู้ทรงคณุวุฒ ิ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ การด าเนนิการ 
นายจารึก ศรพีุทธชาติ 
(Eurofins Agroscience Services 
Ltd.) 

ข้อด ี เช่น 
1. หลักสูตรใหม่มกีระบวนวิชาสอนที่เหมาะสมดี 
ทันสมัยและทันต่อหลกัสูตรในประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม
วิชา Insect Molecular Biology 
2. มีระบบการวัดผล และตัวชี้วดัต่อการเรียน
การสอน ซึ่งวิธนีีจ้ะท าให้เพิม่ศักยภาพโดยตรง
ต่ออาจารย์และนักศึกษา ในการเรียนการสอน
โดยรวม 

ข้อเสนอแนะ 
     หลักสูตรใหม่จะเน้นให้นกัศึกษามคีวามรู้ 
ความสามารถ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และงานวิจัย ในปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา 
มักจะขาดทักษะความรู้เกี่ยวกบั การตลาด
เบือ้งต้น การบญัชีเบือ้งต้น ซึง่วิชาเหล่านี้อาจจะ
ใชเ้ป็นวิชาเลือกให้นกัศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ที่มีความตัง้ใจและมีความประสงค์ทีจ่ะท างานใน
ภาคธุรกิจและบริษัทเอกชน ซึง่องคก์รเหล่านี้จะ
เน้นเรื่องการตลาดและการขาย ควบคู่กับความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 

   ในส่วนข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒินัน้ 
หลักสูตรใหมน่ี ้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต หากนักศกึษาต้องการที่จะมี
ความรู้เกี่ยวกับการตลาด และการบญัชี เพื่อ
เตรยีมความพร้อมไปท างานในภาคธรุกิจและ
บรษิัทเอกชน นักศกึษาสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดและการบัญชีได้ เช่น 
กระบวนวิชาของคณะเกษตรศาสตร์  
  -351720 Advanced Agricultural   
               Marketing 
  -351721 Agricultural Marketing           
               Management 
กระบวนวิชาของคณะบรหิารธุรกิจ 
  -701751 Management Accounting            
               and Control 
  -705721 Marketing Management 
หรือนักศึกษาต้องการความรูเ้บือ้งต้นทางด้าน
การตลาดและบัญชี ก็สามารถลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือทีห่ลกัสูตรก าหนด 
โดยอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาในระดับ
ปรญิญาตรขีองคณะบรหิารธุรกิจ เชน่ 
  -701103 General Accounting 
  -705211 Marketing Principles 

ดร. เกรียงไกร จ าเรญิมา 
(กรมวิชาการเกษตร) 

กระบวนวิชาบังคับ 
1. ในส่วนของค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
357701 (การวิจัยและการตีพมิพ์ผลงานทาง  
กีฏวิทยา)  จะสนับสนนุเฉพาะการเผยแพร่
ผลงาน แต่ไม่มกีารสอนให้มคีวามรู้เกีย่วกับ
เทคนิคงานวิจัย เช่น การวางแผนการวิจัย การ
ด าเนินงานวิจัย การบันทกึข้อมลู การวิเคราห์ผล 
การอา่นผล และการสรุปผลจากการวิเคราะห์ 
และการเขียนผลงานวิจัย 
 
 
 
 

 

1. กระบวนวิชา 357701 จ านวน 1 หน่วยกิต 

เป็นกระบวนวิชาที่เปดิขึน้มาใหม่ โดยเนือ้หา

เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีทักษะในการ

เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนบทความทางวิชาการทางกฏีวิทยา

เพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

ทั้งนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
   ส าหรับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานวิจัยที่
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นมานั้น ได้ถกูบรรจุไว้
ในกระบวนวิชา 357491 (เทคนคิทางกีฏ
วิทยา) ซึ่งเป็นกระบวนวิชาระดับปรญิญาตรี
ขั้นสูงของสาขาวิชากฏีวิทยา โดยนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรยีนได้และน าหน่วยกิตไป
นับรวมในหลักสูตรได้ด้วย 
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ชื่อผู้ทรงคณุวุฒ ิ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ การด าเนนิการ 
 กระบวนวิชาเลือก 

1. กระบวนวิชา 357752 (แมงมุมวิทยา) เป็นวิชา
ที่มีความส าคญัวิชาหนึง่ ปัจจุบันมีผู้ทีม่ีความรู้
ทางด้านนี้น้อยมาก และแมงมุมนบัว่าเป็นตัวห้ า
ที่พบมากทัง้ในไร่ ในสวน และในนา มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสงูในการควบคุมศัตรูพืช 
ถ้ามีการศึกษา มีการอนุรักษ์ทีด่ี แมงมุมจะเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการใชค้วบคุมแมลง
ศัตรูพืช 
 
 

2. ความรู้ทางด้านแมลงศัตรูด้านกักกัน 
(Quarantine insect pest) ปัจจุบันนับว่าเป็นเร่ือง
ที่ส าคัญมาก เมื่อมีการคา้เสรี ประเทศคู่ค้าจะ
ยกปัญหาสขุอนามัย และสุขอนามัยพชืเป็นข้อ
กีดกันทางการคา้ เราจะค้าขายกับใครต้องท า
บัญชีรายชื่อศัตรู (Pest list) วิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (Pest risk analysis) การประเมินความ
เสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ 
ยังขาดนักวิชาการที่มคีวามรู้ ความช านาญ
ทางด้านนี้อยู่ หลกัสูตรใหม่น่าจะบรรจุกระบวน
วิชานีไ้ว้เป็นวิชาเลือกด้วย 
 

3. กระบวนวิชา 357713 (พิษวทิยาส าหรับ
แมลง) ปัจจุบันมกีารจัดกลุ่มสารฆา่แมลงใหม่
ตามกลไกการออกฤทธิ์ ซึ่งจะแบง่เปน็กลุ่มหลัก 
28 กลุ่ม พรอ้มกลุ่มยอ่ยในกลุ่มหลกัแต่ละกลุม่ 
รวมทั้งกลไกการออกฤทธิ์ นา่จะบรรจุไว้ใน
เนือ้หาของกระบวนวิชานีด้้วย นอกจากนั้น ยังมี
ปัญหาของสารฆา่แมลงบางกลุ่มหรือบางตัวที่มี
ปัญหาในการใชอ้ยู่ขณะนี ้เนื่องจากท าให้แมลง
ดือ้ยา (resistance) หรือท าให้เกิดการระบาดของ
แมลงชนิดใหม่ (resurgence) ก็ควรบรรจุใน
กระบวนวิชา 

 
1. ในหลักสตูรปรับปรุงฉบับร่าง เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์นั้น กระบวนวชิา 
357752 ได้ถูกตัดออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรสาขาวิชากฏีวิทยา เพื่อตอบสนองต่อ
ความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวชิากีฏวิทยา
จึงคงกระบวนวิชานีไ้ว้ในหลกัสูตรตามเดิม 
และจะเชญิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแมงมุมมา
ท าการสอนต่อไป 
 

2. ส าหรับความรู้ทางด้านแมลงศัตรูด้าน
กักกันที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเหน็มานั้น ได้ถูก
บรรจุไว้ในกระบวนวิชา 357446 (หลักการ
กักกันพืช) ซึ่งเป็นกระบวนวิชาระดับปรญิญา
ตรีขั้นสูงของสาขาวชิากีฏวทิยา โดยนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรยีนได้และน าหน่วยกิตไป
นับรวมในหลักสูตรได้ด้วย 
 
 
 
 
 

3. เนื้อหาในกระบวนวิชา 357713 ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะมานั้น ได้ถกูบรรจุไว้ใน
กระบวนวิชานี้แล้ว  

แผนการศึกษา 
     ตามหลกัสูตรใช้เวลา 2 ปี โดยก าหนดให้ท า
วิทยานิพนธ์ในช่วงปีสุดทา้ย การท าวทิยานิพนธ์ 
ซึ่งเป็นงานวิจัยเพียงปีเดียว ไม่เพียงพอส าหรับ
การเก็บข้อมลูและการสรุปผล งานวจิัยที่แม่นย า 
ต้องมีการท าซ้ าหลาย ๆ คร้ัง สภาพดนิฟ้า
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มคีวามจ า
เป็นมากที่จะต้องท างานทดลองหรืองานวิจัย
หลาย ๆ ฤดู หรือหลาย ๆ พืน้ที่ (location) 

 
     ท าการปรับเปลี่ยนการลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา จากภาคการศึกษา
ที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ไปเปน็ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 
1 แทน เพื่อใหน้ักศึกษามีเวลาท าวิทยานิพนธ์
เพิ่มมากขึน้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 

รศ.ดร. วรีเทพ พงษ์ประเสรฐิ 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

หลักสูตรมคีวามเหมาะสม ไม่มีส่วนใดต้องแก้ไข  

 


