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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Entomology
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
4. วิชาเอก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา)
วท.ม. (กีฏวิทยา)
Master of Science (Entomology)
M.S. (Entomology)

-

5. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลั กสู ตร
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

6. รูปแบบของหลักสูตร
6.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
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6.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชา 357791 และ357792
6.3 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาต่างชาติ
6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึก ษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็น ปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลัก สู ตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........... เมื่อวันที่................
เดือน........... พ.ศ. ………………
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เมื่อวันที่.......เดือน............พ.ศ.
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลัก สู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บอุด มศึก ษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จ การศึก ษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
 รับราชการ: เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ในหน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ
เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 นักวิชาการ/นักวิจัยใน บริษัทเอกชน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ธุรกิจส่วนตัว: ประกอบธุรกิจด้านสารเคมี และงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รั บผิดชอบหลัก สูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
(ระบุตาแหน่งวิชาการ)
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สาเร็จการศึกษา
1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ - Ph.D. (Agricultural Science),

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

Gifu University, Japan, 2007
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
- Ph.D. (Entomology),
Kagoshima University, Japan, 1991
- M.S. (Entomology),
Yamaguchi University, Japan, 1988
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
- Ph.D. (Entomology),
Kansas State University, USA, 2005
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพั ฒนาที่จาเป็น ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลัก สูตร
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒนาทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เป็นการดาเนิน การพั ฒนาภายใต้แ ผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในหลายด้า นทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจั ย และพั ฒนาและนวัต กรรมเพื่ อสร้า งความเข้ มแข็ง ทางเศรษฐกิจ พัฒ นาประเทศไปสู่ การเป็ น ประเทศที่
พัฒนาแล้ วมีความมั่ นคง มั่งคั่ งและยั่งยื นในระยะยาว รวมทั้งเพิ่ มขีด ความสามารถในการแข่ งขัน เพิ่มการลงทุ น
เพื่อการวิจัย และพัฒ นาทั้ งวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม สร้ างศั กยภาพให้กั บกลุ่ มคนรุ่น ใหม่ ที่จ ะเป็ น
กาลัง สาคัญ ในการพั ฒนาประเทศ รวมทั้ งให้ ค วามส าคั ญ ด้า นการเกษตรมี เป้ าหมายของพั ฒ นาที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ง แวดล้อ ม ปรั บ ระบบการผลิ ตภาคการเกษตรให้ เป็ น มิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้อ ม ลดการใช้ สารเคมีฆ่ า แมลงที่เ ป็ น
อันตรายต่อคนและสิ่ งแวดล้อม สร้างมูล ค่าเพิ่มให้สิน ค้าเกษตร มีค วามปลอดภั ย ไม่ส่ งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิ ต
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อ ม การพัฒ นาความสามารถในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
นี้มีเ ป้าหมายเพื่อ มุ่ง สู่วิสั ยทั ศน์ข องประเทศที่กาหนดไว้ ในกรอบยุท ธศาสตร์ ช าติระยะ 20 ปี คื อ ประเทศไทยมี
ความมั่น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ วยการพั ฒ นาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ ง
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช ากีฏวิ ทยา ได้มีทิศ ทางการเรีย นการสอนและการวิจัยที่ สอดคล้องกั บ
แผนพั ฒ นาประเทศโดยมุ่ งเน้ น งานวิ จัย ด้ า นการบริ หารศั ต รูพืชที่ ป ลอดภั ย เป็ นมิ ต รกั บสิ่ งแวดล้ อม ลดการใช้
สารเคมี เพื่อลดการนาเข้าสารเคมีกาจั ดแมลง ซึ่งช่วยเพิ่มมูล ค่าสินค้ าเกษตรที่ปลอดภัย เป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวิ ต
ให้กับทั้งภาคการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ มีค วามยั่งยืนต่ อไป
12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสัง คมและวั ฒนธรรม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่ าวถึงการเสริ มสร้ างและ
พัฒ นาศัก ยภาพของทุ นมนุ ษย์ ยกระดับ คุณภาพการศึ กษา การเรีย นรู้ การพัฒ นาทั กษะ ยกระดั บทั กษะฝี มือ
แรงงาน ส่งเสริมให้มีการสร้ างคนดี มีวินัย มีความรับผิด ชอบต่ อสังคม มีจริย ธรรมและคุณธรรม เพื่ อเตรีย มความ
พร้อมและรองรับการลดลงของประชากรวัยแรงงาน การเข้าสู่สั งคมสู งวัย การเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
อย่า งมี คุณภาพ มุ่งเน้น การสร้างสัง คมที่เป็ นธรรม ลดความเหลื่อ มล้ า สร้า งรายได้ที่ เพิ่ มขึ้ นและสร้า งสั งคมที่ มี
คุณ ภาพและให้ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ งแวดล้ อ มอย่า งเกื้ อ กู ล อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท รั พยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มอย่า งเหมาะสมและยั่งยื น หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช ากี ฏวิ ทยา มี
แนวทางการทาวิจั ยที่สนับ สนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่ งเน้นให้มีความรับ ผิดชอบ คานึงถึ ง
ผลกระทบต่อสั งคมส่วนรวม มีห มวดงานวิ จัยที่ เกี่ย วกับ การบริหารศัต รูพืช การจัดการศั ตรูพืชด้ว ยวิธี ที่เป็น มิต ร
ต่อสิ่ง แวดล้ อม รวมทั้ งการวิจัยที่ มีการใช้ป ระโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและร่วมกั นอนุ รักษ์ ฟื้นฟู การน าเอา
องค์ความรู้เ กี่ยวกั บแมลงที่ให้ ผลผลิ ตและนามาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ แมลงที่ให้ ผลผลิ ตเชิงอุ ตสาหกรรม
รวมทั้งแมลงกินได้ ซึ่งช่วยให้เกิดรายได้ทั้งเกษตรกรและผู้สูง วัยได้มีอาชีพ สามารถนาเอาความรู้ที่ได้จากการวิจั ย
ไปใช้ ต่อยอดเพื่อสร้างอาชี พสร้างงานมี รายได้ ทาให้ลดอัตราการว่า งงาน ก่อ ให้เ กิดความภาคภูมิ ใจและมี ความ
เป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ย วข้องกับพัน ธกิจของสถาบัน
13.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้ห ลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชากีฏวิ ทยา มีค วามเหมาะสม สอดคล้อ งกับยุท ธศาสตร์
ต่างๆ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชาติ และสอดคล้ องกับ การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึง ได้ท าการ
ปรับ ปรุง หลัก สูต รเพื่ อเสริ มสร้างบัณฑิ ตให้มีค วามพร้อ ม มี ทัก ษะในการคิด เป็น ทาเป็น คิด วิเคราะห์ มี ความคิ ด
สร้ างสรรค์ มีคุ ณธรรมจริ ยธรรม มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นกี ฏ วิท ยา โดยเฉพาะทางด้ า นการจั ด การแมลง
ศัตรูพืชที่เ หมาะสมและเป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล้อม นาไปใช้ แก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศั ตรูพืช ลดปัญหาการ
ใช้ส ารเคมีก าจั ดแมลงและปัญ หาพิษ ตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อม เพื่อ เพิ่มศัก ยภาพการผลิต ภาคเกษตรและเพิ่ มมู ลค่ า
ให้กั บสิน ค้า เกษตรที่ เป็น มิต รต่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อ ให้ก ารเกษตรสามารถพึ่ งพาตนเองได้อ ย่างยั่งยื น รวมทั้ งการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ มีพัน ธกิจในการจัด หลักสู ตรการศึกษาที่ มุ่งเน้น ความเป็นเลิ ศ
ทางวิช าการ ตรงตามความต้อ งการของตลาด และผลิ ตบัณฑิ ตที่ เป็น คนดีแ ละเก่ง รู้จ ริง ปฏิ บัติ ได้ มีค วามเป็ น
สากลและเป็นผู้นา ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยาจึงมุ่ งเน้นในการพัฒนา
บัณฑิ ต ให้ มีค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการ มี ทั ก ษะในการคิ ด เป็ น ท าเป็ น คิ ด วิเ คราะห์ มีค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี
คุณธรรมจริย ธรรม สามารถผลิต ผลงานทางวิ ชาการที่ สนั บสนุ นการพั ฒนาทางด้า นการเกษตร เศรษฐกิจ และ
สังคม มีจิตสานึกในศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และดารงตนในสังคมได้อย่างมีธรรมาภิบาล
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่ เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่ นของสถาบัน
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสู ตรที่ เปิ ดสอน ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสู ตร ทีใ่ ห้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย
หมวดวิชา
กระบวนวิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ

กระบวนวิชา
(ระบุรหัสกระบวนวิชา)
1. 357710
2. 357783

สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้
หลักสูตรสาขาวิชาปรสิตวิทยา ชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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14.3 การบริหารจัดการ
ภาควิช ากีฏวิท ยาและโรคพืช เป็นผู้ป ระสานงานไปยังภาควิ ชาที่เกี่ ยวข้องเพื่อแจ้ งให้ทราบว่ามีนั กศึกษา
ต้องไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ภาควิชานั้น ๆ จานวนเท่าใดและในภาคการศึกษาใด
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร
1.1 ปรัชญา
เป็น หลัก สูตรที่เกี่ ยวกั บการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ในระดั บมหาบัณฑิต สาขาวิ ชากี ฏวิ ทยา ให้ มี
คุณภาพทางวิชาการทั้ งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ อย่า งมีมาตรฐานระดั บสากล สามารถสร้ างองค์ความรู้ทางด้า น
การจัดการแมลงศั ตรูพืชอย่า งเหมาะสมและเป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม รวมทั้ง ปรับ ใช้ วิทยาการและเทคโนโลยี ที่
ทัน สมั ย เพื่ อ การควบคุมแมลงศั ต รูที่ มีค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ น าเอาองค์ ความรู้
ทางด้ านแมลงไปเพิ่มมู ลค่ าและเพิ่มศัก ยภาพการผลิ ตภาคเกษตรและอุต สาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้ งการ
ใช้ประโยชน์ และการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่ งแวดล้อ ม เพื่อให้ เกิดความ
มั่งคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่:
1 มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิ บัติ มีทักษะและประสบการณ์
ในการวางแผนและดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาการและ เทคโนโลยีทางด้านกีฏวิทยา
2. สามารถคิด ค้นหา และวิเคราะห์ทั้งข้ อมูลทางวิ ชาการ เชิ งคณิตศาสตร์และสถิ ติ รวมทั้ง การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ ได้มาซึ่ งองค์ค วามรู้ที่ เหมาะสมในการจัด การทั้ งแมลงศัตรูพืชที่สาคั ญและ
แมลงสาคัญอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
3. มี คุณธรรม จริย ธรรม ซื่อ สัต ย์สุจ ริต ทั้ งในการด ารงชีพและการประกอบอาชี พทั้ งในภาครัฐ และ
เอกชน
4. มีมนุ ษยสัมพั นธ์ ที่ ดี สามารถท างานร่ว มกั บ ผู้อื่ น อยู่ ในสัง คมตามขนบธรรมเนี ย มและวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA ของ  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งาน
หลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้านความพึง
ทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
พอใจ และภาวะการได้งานของบัณฑิต  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายปี
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึก ษาพิ เศษ (ภาคฤดูร้อน)
 มีภาคการศึกษาพิเศษ
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภ าค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) (เดือน.................ถึง .......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. ส าเร็ จ กา รศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ ส า นั ก งา น
คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ รับ รองมาตรฐานการศึก ษา โดยมี เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่ า
3.00 หรือเป็ นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิ จัย หรือวิช าชีพที่ เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กั บสาขาวิช า
กีฏวิ ทยา ไม่น้ อยกว่ า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ค วามสามารถ และศั กยภาพเพี ยงพอที่จ ะท า
วิท ยานิ พนธ์ ได้ โดยให้ เป็ น ไปตามเงื่ อนไขของคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร บั ณฑิ ตศึ ก ษา
ประจาสาขาวิชากีฏวิทยา
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น
4. คุณ สมบั ติ น อกเหนื อ จากนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รประจ า
สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สาเร็จ การศึก ษาระดั บระดั บ ปริ ญ ญาตรีห รื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาที่ สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษารับรองมาตรฐานการศึกษา ในสาขาวิช ากีฏ วิทยา เกษตรศาสตร์
หรื อ สาขาวิ ชาอื่ นที่ เ กี่ย วข้ อ ง โดยให้ เป็ น ไปตามเงื่ อนไขของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากีฏวิทยา
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้
4. คุณ สมบั ติ น อกเหนื อ จากนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รประจ า
สาขาวิชากีฏวิทยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลื อกได้
 อื่นๆ .....................................
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่ อแก้ ไขปั ญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนาย่อยโดยมี เนื้อหาครอบคลุ มการ
เรียน อ่าน และการนาเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ และรวมถึงความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จ การศึ ก ษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) ภาคปกติ
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

2561
1 2

2562
1 2

2563
1 2

2564
1 2

2565
1 2

3
10

-

3
10

-

3
10

-

3
10

-

3
10

-

-

-

-

3
10

-

3
10

-

3
10

-

3
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ
ตั้งงบประมาณ
แผนงาน

การเรียนการสอน
วิจัย

2561
งบประมาณ
แผ่นดิน
84,207,100
23,890,600

งบประมาณเงิน
รายได้
16,891,640
7,201,210

3,900

17,851,600

บริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลั ย
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2562
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
86,509,279
17,986,836
23,890,600
9,074,279
3,900

2563
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
88.780,716
18,158,139
23,890,600
9,160,700

14,449,050

3,900

14,586,660

-

339,700

-

383,775

-

387,430

250,200

716,610

250,200

787,805

250,200

795,307

29,984,000

10,841,410

30,874,118

9,964,311

31,790,940

10,059,209

138,335,800

53,842,170

141,528,097

52,646,055

144,716,356

53,147,446

192,177,970

194,174,152

197,863,802

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
ตลอดหลักสูตร 39,220 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) แบบศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการเพื่อการวิเคราะห์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ
ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบั ณฑิต ศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร 36 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ก. ปริญญานิพนธ์
357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้ องกับวิท ยานิพนธ์ในการสัมมนา
อย่ า งน้ อ ยภาคการศึก ษาละ 1 ครั้ง เป็น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ภาคการศึก ษา และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิท ยานิ พนธ์ หรื อส่ว นหนึ่ง ของวิท ยานิพนธ์ ได้ รับ การเผยแพร่ หรือ อย่ างน้อ ย
ได้รับ การตอบรับ ให้ เผยแพร่ ในวารสารระดับ ชาติที่อ ยู่ในฐานข้อ มูล TCI Tier 1 อย่า ง
น้อย 1 เรื่ อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุ มวิชาการที่ มีรายงานการประชุม อย่า งน้อยระดับ ชาติ ทเี่ ป็น ที่ยอมรับในสาขาวิช า
โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้อ งรายงานผลการศึ ก ษาตามแบบรายงานผลของบัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย โดยผ่ านความ
เห็ น ชอบของประธาน กรรมการบั ณฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะและรวบรวม ส่ ง บั ณฑิ ต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
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3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สู ตร ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึก ษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา
357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่
357791 สัมมนากีฏวิทยา 1
357792 สัมมนากีฏวิทยา 2

36
24
21
15
6
1
3
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ จาก 1.1.2.1 หรือ 1.1.2.2 หรือ 1.1.2.3 หรือ
กระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
1.1.2.1 กระบวนวิชาในแขนงวิชากีฏวิทยา
357711 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
357712 กลไกของพฤติกรรมแมลง
3 หน่วยกิต
357723 แมลงในดิน
3 หน่วยกิต
357724 แมลงในน้า
3 หน่วยกิต
357731 หลักอนุกรมวิธานแมลง
3 หน่วยกิต
357732 ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย
3 หน่วยกิต
357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง
3 หน่วยกิต
357751 ไรวิทยา
3 หน่วยกิต
357752 แมงมุมวิทยา
3 หน่วยกิต
357761 ผึ้งวิทยา
3 หน่วยกิต
357771 ชีวโมเลกุลของแมลง
3 หน่วยกิต
1.1.2.2 กระบวนวิชาในแขนงวิชาการบริหารศัตรูพืช
357713 พิษวิทยาสาหรับแมลง
357714 นิเวศวิทยาประชากรแมลง
357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง
357722 กีฏวิทยาป่าไม้
357741 โรควิทยาของแมลง

3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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357742 การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์
3 หน่วยกิต
สาเหตุโรคแมลง
357781 การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช
3 หน่วยกิต
357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
3 หน่วยกิต
357783 การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
3 หน่วยกิต
1.1.2.3 กระบวนวิชาในหมวดหัวข้อเลือกสรรและปั ญหาพิ เศษทางกีฏวิทยา
357769 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1
1 หน่วยกิต
357779 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2
2 หน่วยกิต
357789 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3
3 หน่วยกิต
357794 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1
1 หน่วยกิต
357795 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2
2 หน่วยกิต
357796 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3
3 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิช านอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาในคณะเกษตรศาสตร์ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากีฏวิทยา
2. กระบวนวิชาระดั บปริ ญญาตรีขั้น สูง (ถ้ามี ) ไม่เกิ น
3 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่า นี้หรือกระบวนวิชาจากสาขาวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา
357441 หลักการควบคุมแมลง
3 หน่วยกิต
357444 สารฆ่าแมลง
3 หน่วยกิต
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
3 หน่วยกิต
ข. ปริญญานิพนธ์
357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

หน่วยกิต
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ
ไม่มี

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึ กษาจะต้อ งจัด สัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ ยวข้ องกับ วิทยานิ พนธ์ในการ
สั มมนาอย่ า งน้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ง เป็ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ภาค
การศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุก ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดย
มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
3.1.2.1 Type 1
Degree Requirements
A. Thesis
357797 Master’s Thesis
B.

36 credits
36 credits

Academic Activities
1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semesters and students
have to attend seminar every semester that the course is offered.
2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published
or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database,
and at least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be
presented at least in national conference accepted by the field of study with the
student as the first author.
3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee
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C.

Non-credit Courses
1. Graduate School requirement
2. Program requirement

: a foreign language
none

3.1.2.2 Type 2
Degree Requirements
a minimum of
36 credits
A. Coursework
a minimum of 24
credits
1. Graduate Courses
a minimum of 21
credits
1.1 Field of Specialization
a minimum of 15
credits
1.1.1
Required courses 6 credits
357701 Entomological Research and Publication 1 credit
357710 Insect Structure and Function
3 credits
357791 Entomological Seminar 1
1 credit
357792 Entomological Seminar 2
1 credit
1.1.2 Elective courses
a minimum of
9 credits
A student may select from 1.1.2.1 or 1.1.2.2 or 1.1.2.3 with approval of
the Graduate Program Administrative Committee
1.1.2.1 Entomology Group
357711
357712
357723
357724
357731
357732
357733
357751
357752
357761
357771

Environmental Entomology
Insect Behavior Mechanisms
Soil Insects
Aquatic Insects
Principles of Insect Taxonomy
Mature Insect Systematics
Immature Insect Systematics
Acarology
Araneology
Apiology
Insect Molecular Biology

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits

3

credits

1.1.2.2 Pest Management Group
357713 Insect Toxicology
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357714
357721
357722
357741
357742
357781
357782
357783

Insect Population Ecology
Urban Entomology
Forest Entomology
Insect Pathology
Entomopathogens for Insect Control
Pest Management I: Insect Pests
Principles of Insect Pest Management
Postharvest Insect Pest Management

3
3
3
3
3
3
3
3

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits

1.1.2.3 Selected Topics or Special Problems in Entomology Group
357769 Selected Topics in Entomology 1
1 credit
357779 Selected Topics in Entomology 2
2 credits
357789 Selected Topics in Entomology 3
3 credits
357794 Special Problems in Entomology 1
1 credit
357795 Special Problems in Entomology 2
2 credits
357796 Special Problems in Entomology 3
3 credits
1.2 Other courses (if any)
a maximum of
6 credits
1.2.1 Required courses
- credits
1.2.2 Elective courses (if any)
a maximum of
6
credits
A student may select any courses in Agriculture or other fields closely
related with approval of advisor or the Graduate Program Administrative
Committee
2. Advanced Undergraduate Courses (if any) a maximum of 3 credits
A student may select from the following courses or any courses in other fields
closely related with approval of the Graduate Program Administrative
Committee
357441 Principles of Insect Control
3 credits
357444 Insecticides
3 credits
357491 Techniques in Entomology
3 credits
B. Thesis
357799 Master’s Thesis

12 credits
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C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement:
2. Program requirement

- a foreign language none

D. Academic Activities
1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semesters and students
have to attend seminar every semester that the course is offered.
2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be
published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1
database, or must be presented in the international conference with proceedings
(full paper) accepted by the field of study with the student as the first author.
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3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต

357701
357710
357791
357792

1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา
โครงสร้างของแมลงและหน้าที่
สัมมนากีฏวิทยา 1
สัมมนากีฏวิทยา 2

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
357711
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
357712
กลไกของพฤติกรรมแมลง
357713
พิษวิทยาสาหรับแมลง
357714
นิเวศวิทยาประชากรแมลง
357721
แมลงศัตรูในชุมชนเมือง
357722
กีฏวิทยาป่าไม้
357723
แมลงในดิน
357724
แมลงในน้า
357731
หลักอนุกรมวิธานแมลง
357732
ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย
357733
ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง
357741
โรควิทยาของแมลง
357742
การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง
357751
ไรวิทยา
357752
แมงมุมวิทยา
357761
ผึ้งวิทยา
357769
หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1
357771
ชีวโมเลกุลของแมลง
357779
หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2
357781
การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช
357782
หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
357783
การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
357789
หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3
357794
ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-6-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
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357795
357796

ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2
ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3

2(2-0-4)
3(3-0-6)

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิช าเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน
6
หน่วยกิต
ตามโครงสร้างหลักสูตรระบุให้นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาตามความสนใจ
(4) หมวดปริญญานิพนธ์
357797
357799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

36
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

(5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
- ไม่มี หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก
แสดงถึง สาขาวิชากีฏวิทยา คือ เลข 357
2. เลขหลักร้อย
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขหลักสิบ
แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
4. เลขหลักหน่วย
แสดงถึง อนุกรมของกระบวนวิชาในแต่ละหมวดหมู่
3.1.4 แสดงแผนการศึก ษา
3.1.4.1 แบบ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิท ยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่ างประเทศ
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

ปีท ี่ 1
หน่วยกิต
357797
-

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน

รวม

หน่วยกิต
12
-

12

ปีท ี่ 2
357797

ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

หน่วยกิต
12
12

357797

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
12
12
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3.1.4.2 แบบ 2
357701
357710

357799

ภาคการศึกษาที่ 1
การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิท ยา
โครงสร้างของแมลงและหน้า ที่
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่ างประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

ปีท ี่ 1
หน่วยกิต
1
3
3
3
10
ปีท ี่ 2
หน่วยกิต
3
3
3
9

357791
357799

ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนากีฏวิทยา 1
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวม

357792
357799

หน่วยกิต
1
3
3
3
10

ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนากีฏวิทยา 2
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบวิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
1
6
-

รวม

7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร / อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

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

2

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

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีท ี่สาเร็จการศึกษา
- Ph.D. (Agricultural Science),
Gifu University, Japan, 2007
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
- Ph.D. (Entomology), Kagoshima
University, Japan, 1991
- M.S. (Entomology), Yamaguchi
University, Japan, 1988
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528

ภาระงานสอน
จานวนผลงาน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ทางวิชาการรวม
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร (ผลงานในระยะ 5
ปีล่าสุด)
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
7.02
6.25
7.02
6.50
13 (13)

10.75

5.25

10.75

5.75

34 (11)
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

3

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

4

5

6

7

8

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีท ี่สาเร็จการศึกษา

- Ph.D. (Entomology), Kansas State
University, USA, 2005
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ - วท.ด. (กีฏวิทยา),
(x xxxx xxxxx xx x)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521
ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง - Dr. agr. (Molecular Genetics),
University of Bonn, Germany, 2003
(x xx1xx xxxxx xx x)
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
- Ph.D. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2558
อ.ดร.นินาท
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
บัววังโป่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
(x xxxx xxxxx xx x)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี -วท.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บ เกี่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
-วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บ เกี่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
-วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ ยว)
ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

หมายเหตุ

ภาระงานสอน
จานวนผลงาน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ทางวิชาการรวม
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร (ผลงานในระยะ 5
ปีล่าสุด)
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
6.98
8.25
6.98
8.75
42 (11)

7.60

6.50

7.60

6.50

45 (14)

4.65

7.25

4.65

7.75

18 (8)

4.89

1.94

4.89

1.94

1 (1)

-

-

-

-

4 (3)

-

-

-

-

8 (3)

1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ลาดับที่ 1- 8 คือ อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจา
3. ลาดับที่ 7-8 คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ

2

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

3

ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ

4

ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง

5

Dr. Hans Bänziger

6

Prof. Dr. Michael Burgett

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขา), ประเทศ,
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Entomology)
Oregon State University, USA, 2000
Ph.D. (Entomology)
Lincoln University, New Zealand, 1994
Ph.D. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Ph.D. (Insect Taxonomy)
Kagoshima University, Japan, 2012
Dr. rer. Nat. (Entomology)
Swiss Federal Institute of Technology,
Switzerland, 1980
Ph.D. (Entomology)
Oregon State University, USA, 1975

สังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
นักวิจัยอิสระ
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Oregon State University

จานวนผลงาน
ในระยะ 5 ปี
ล่าสุด
7
6
7
6
3
4
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่มีก ารวางแผนการทดลองที่ถูกต้ องตามหลักวิช าการวางแผนการทดลอง และ
ดาเนิ นงานวิ จัย เพื่ อวิ เคราะห์ ปั ญ หาด้ านกีฏ วิ ทยาที่ ทั นสมั ยตามมาตรฐานในระดั บ ชาติแ ละมี ความเป็ น สากล
ตัวอย่ างโครงงานหรืองานวิจั ย ได้ แก่ กระบวนวิชา 357797 และ 357799 ซึ่ งเป็น กระบวนวิ ชาวิท ยานิพนธ์ ที่
จัดทาเป็ นลักษณะโครงการวิจั ย นักศึ กษาจะต้องมีก ารตรวจเอกสารงานวิจั ยที่เกี่ย วข้อง เพื่อสนับ สนุนสมมุติฐาน
ที่จ ะท าการวิ จั ย มี ก ารนาเสนอหลั ก การและเหตุ ผ ล วัต ถุ ป ระสงค์ และกระบวนการวิ จั ย ที่ สามารถพิ สู จ น์
สมมุ ติฐ านที่ วางไว้ ผ่า นกระบวนการสัมมนาภายในสาขาวิ ชากี ฏวิ ทยา หลังจากนั้น จะเป็นการดาเนิน การวิจั ย
ภายใต้ก ารแนะน าการศึก ษาของอาจารย์ที่ ป รึก ษา โดยนั กศึ ก ษาจะต้ องออกภาคสนามเพื่ อ สารวจ หรื อ เก็ บ
รวบรวมตั วอย่ า งแมลงเพื่อ ด าเนิ น การตามแผนงานโครงการวิจั ย เพื่ อ ปั ญ หาพิ เ ศษหรื อ วิท ยานิ พนธ์ โดยผล
การศึกษาจะนาเข้าสู่ห้องสัมมนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการต่อไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานวิ จัยที่ได้นั้ นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ ทันสมัย ทางด้า นวิทยาการกีฏวิ ทยา สามารถวิ เคราะห์ ปัญหาใน
เชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้ทั้ งในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีที่ 2
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จานวน 36 หน่วยกิต และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการของหลักสูตร มีดังนี้
1. มีการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาทั่ว ไปให้นั กศึกษาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่องทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิ ตศึกษาสาขาวิชากีฏ วิทยา รวมถึงการผ่ านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไข
ของบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย จากนั้ นนั ก ศึก ษาจะเลือ กอาจารย์ที่ ป รึก ษา ปริ ญญานิพนธ์ หลั กตามแขนงวิช าหรือ หั วข้ อ
งานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ที่ สนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลักและร่วม ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
2. มีคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ างปริญญานิพนธ์ในระดับ สาขาวิชา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อ งและ
เหมาะสม พร้อมทั้งแต่งตั้ง คณะอาจารย์ที่ป รึกษาปริญ ญานิ พนธ์ ก่อนนาเสนอต่ อคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาใน
ระดับคณะและบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
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3. หลัก สู ตรกากั บ ติด ตามการท าปริญ ญานิ พนธ์ และการตี พิมพ์ ผ ลงานของนั กศึ ก ษาผ่ านอาจารย์ ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนด
4. ในการสอบปริญ ญานิพนธ์มีก ารแต่ งตั้ งกรรมการสอบปริ ญญานิ พนธ์ ประกอ บด้ วยอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตร และผู้ท รงคุณวุฒิ ภ ายนอก รวมไม่น้ อยกว่ า 3 คน โดยประธานกรรมการสอบต้อ งไม่ เป็ นอาจารย์ ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักหรือร่วม
5.6 กระบวนการประเมินผล
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จะทาการโดยการสอบปริญญานิพนธ์ใ น
ภาคการศึ กษาที่ 2 ของปี ที่ 2 หรื อภาคการศึก ษาใดก็ ได้ ก่ อนจบการศึ กษา แต่ ไม่ เกิ น 5 ปี การศึก ษารวมทั้ ง
พิจารณาเพิ่มเติมจากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนัก ศึก ษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการกีฏวิทยาใน
ระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้นั้น
วางแผนและดาเนินการวิจัยทางกีฏวิทยาเพื่อ
เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน

2. มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนั กศึก ษา
1.1 มี การเรี ยนรู้ การวางแผนการวิจัย กระบวนการวิจัย และ
การเขียนบทความทาง กีฏวิทยาเพื่อการตีพิมพ์ จากกระบวน
วิช าการวิ จั ย และตี พิ ม พ์ ผลงานทางกี ฏ วิ ท ยา (357701)
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้พื้นฐานการวิจัยจากกระบวนวิชาปัญหา
พิเ ศษทางกีฏ วิ ท ยา 1, 2 และ 3 (357794, 357795 และ
357796)
1.2 มี การฝึก การนาเสนอผลงานทางวิ ชาการในรู ป แบบของ
การสั ม มนาในก ระบว นวิ ช าสั ม มนากี ฏ วิ ท ย า 1 แล ะ 2
(357791 และ 357792)
2.1 ส่งเสริม นักศึ กษาให้ สามารถหาข้อ มูลโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาหาความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เนื่องจากการค้นหาข้อมูลทาง internet ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก โดยนักศึกษาอาจไปเรียนที่สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 เชิ ญวิ ท ยากรที่ เป็ นต้ นแ บบ และเป็ นที่ ย อมรั บ ขอ ง
สาธารณะชนว่ า เป็ นผู้ มี คุ ณ ธรรม/ จริ ย ธรรมมาบรรยาย
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.2 กระตุ้นให้นักศึกษา
- ได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง
- มีการช่ วยเหลื อเกื้อกู ลกัน ไม่เอารั ดเอาเปรียบผู้อื่ นเมื่อ มี
การทางานเป็นกลุ่ม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
1. สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการทบทวนและแก้ไข
2. สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีภาวะความเป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ ตามหลั กคุ ณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4. บรรยายพร้ อมยกตั วอย่างกรณี ศึก ษาเกี่ย วกั บประเด็ นทางจริย ธรรมที่ เกี่ย วข้อ งกั บการใช้
เทคโน โลยี ส ารสน เทศ เช่ น การท าธุ ร กรรมการหรื อ ซื้ อ ขายของผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ /
อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
5. อภิปรายกลุ่ม
6. กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
1. พฤติก รรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนดไว้และการตรงต่ อ
เวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินและวิเคราะห์ผลกรณีศึกษา
4. ประเมินและวิเคราะห์ผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ของกระบวนวิชา
2. มีความเข้าใจในหลั กการและนามาประยุ กต์ ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิ ชาการหรื อวิช าชี พ
อย่างลึกซึ้ง
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล
4. ตระหนั กในระเบียบข้อ บังคับที่ ใช้อยู่ใ นสภาพแวดล้อ มของระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การให้ภาพรวมของความรู้ก่อ นเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่ห ลังบทเรีย นพร้อมกั บ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
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2. ใช้ก ารสอนหลายรูป แบบ ตามลั กษณะของเนื้อหาสาระ ได้แ ก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึ กปฏิ บัติก าร และเทคนิ คการสอนอื่น ๆ ที่ เน้น ผู้เรีย นเป็ นสาคัญ เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
3. การเรียนรู้จ ากสถานการณ์จริง การฝึกงาน และการทัศนศึกษา รวมถึงเรียนรู้จ ากวิทยากร
และนักวิชาการภายนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
4. การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ประเมิ นจากผลงานระหว่า งภาค เช่ น การบ้ า น การเขี ยนรายงาน การสอบย่อ ย การ
นาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และจากการสัมภาษณ์
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ประเมินความรู้ของมหาบัณฑิตโดยการสารวจความคิ ดเห็นของผู้ใช้ มหาบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
1. มีค วามสามารถในการคิด และค้ นหาข้อ เท็ จ จริง ใหม่ ๆ ทางวิ ชาการและวิช าชีพอย่า งมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถวางแผนและดาเนิน การโครงการวิจั ย โดยใช้ความรู้ ทางทฤษฎีแ ละปฏิบั ติได้ ด้ว ย
ตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะทางปั ญญา
1. การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้า งสรรค์ เมื่อเริ่มเข้าศึ กษา เริ่ มจากโจทย์ที่ ง่า ย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูง ขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2. การมอบหมายงานการแก้ ปัญ หาจากโจทย์ ปัญ หาและกรณีศึ กษา หรื อจากสถานการณ์
จาลอง
3. การจัด ให้มีรายวิช าที่ เสริ มสร้างการพัฒ นาทัก ษะทางเชาวน์ ปัญ ญา ให้ ไ ด้ ฝึกคิ ดวิ เคราะห์
สังเคราะห์ ความรู้ใหม่จ ากความรู้ เดิ มด้ านต่ าง ๆ ทั้ง ในสาขาและนอกสาขา ได้ แก่ วิ ชาที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิจัย และปัญหาพิเศษ เป็นต้น
4. การสอนแบบเน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิ ดเห็นได้มาก
ขึ้น
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้า นทัก ษะทางปั ญญา
1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทัก ษะทางปัญญา
3. ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางกี ฏวิทยา (357794, 357795 และ
357796)
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ร ะหว่างตัวบุ คคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง
3. มีการแสดงออกทั กษะการเป็ นผู้ นาและความรับ ผิดชอบในการด าเนิ นงานของตนเองและ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุ ทธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ในการพั ฒนาการเรีย นรู้ ด้า นทั กษะความสั มพั น ธ์ ระหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ใช้ก ารสอนแบบกลุ่ มร่ วมมื อ ซึ่งต้ องแนะนากฎ กติก า มารยาท บทบาทความรับ ผิด ชอบ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่ อย ที่ส ลับหมุน เวีย นสมาชิ กกลุ่ ม และต าแหน่ง หน้า ที่ใ น
กลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทั ก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ
1. มอบหมายนั กศึก ษาประเมินตนเองและเพื่ อนในกลุ่ ม สรุปผลการประเมิ นโดยใช้ เสีย งส่ว น
ใหญ่
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเ คราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทัก ษะในการคัด กรองและวิ เคราะห์ข้อ มูล ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่อใช้ในการศึ กษา
ค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
2. สามารถสื่ อ สารอย่างมีป ระสิท ธิ ภาพได้ อ ย่า งเหมาะสมกั บกลุ่มบุ คคลต่ าง ๆ ทั้ง ในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถน าเสนอรายงานทางวิ ช าการผ่ า นสิ่ ง ตี พิมพ์ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ใ นการพั ฒนาการเรีย นรู้ ด้านทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มอบหมายงานที่ต้ องใช้ ทัก ษะในการวิ เคราะห์ห รือ ค านวณในทุก รายวิ ชาที่ต้ องฝึก ทัก ษะ
โดยผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2. มอบหมายงานที่ต้อ งมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขี ยน และที่ต้อ งมีการนาเสนอด้ว ย
วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
3. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การจั ดรายวิ ชาสั มมนาให้ นักศึ กษาสืบ ค้นข้ อมู ล เรี ยบเรียงเป็น รายงาน และนาเสนอด้ ว ย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

31

2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิน จากผลงานกิ จกรรมที่ เกี่ย วข้ องกั บการวิเคราะห์เ ชิงตั วเลข การสืบ ค้น ข้อ มูล ด้ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่ เคยพบมาก่ อน
3. ประเมินทั กษะการสื่อสารด้ วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุค คลหรือรายงานกลุ่มในส่ว น
ที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
4. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
นาเสนอสัมมนา และการนาเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

2.3

3.2



 

  



 

  



     

















3.1

  





2.4

 

3.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

    
  





4.3




5.2

 

    
  




















































































  





5.3
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357441 Principles of Insect Control
(หลักการควบคุมแมลง)
357444 Insecticides
(สารฆ่าแมลง)
357491 Techniques in Entomology
(เทคนิคทางกีฏวิทยา)
357701 Entomological Research and Publication
(การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา)
357710 Insect Structure and Function
(โครงสร้างของแมลงและหน้าที่)
357711 Environmental Entomology
(กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม)
357712 Insect Behavior Mechanisms
(กลไกของพฤติกรรมแมลง)
357713 Insect Toxicology
(พิษวิทยาสาหรับแมลง )
357714 Insect Population Ecology
(นิเวศวิทยาประชากรแมลง)

1.2

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คลและ
ความรับผิด ชอบ
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กระบวนวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1











ทักษะทางปัญญา

2.1

2.2

2.4













































































































































3.1

3.2

3.3





5.2



5.3
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357721 Urban Entomology
(แมลงศัตรูในชุมชนเมือง)
357722 Forest Entomology
(กีฏวิทยาป่าไม้)
357723 Soil Insects
(แมลงในดิน)
357724 Aquatic Insects
(แมลงในน้า)
357731 Principles of Insect Taxonomy
(หลักอนุกรมวิธาน)
357732 Mature Insect Systematics
(ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย)
357733 Immature Insect Systematics
(ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง)
357741 Insect Pathology
(โรควิทยาของแมลง)
357742 Entomopathogens for Insect Control
(การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง)
357751 Acarology
(ไรวิทยา)

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คลและ
ความรับผิด ชอบ

30

32

กระบวนวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2































2.3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1





















ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1



3.2

3.3

5.2





































































































5.3
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357752 Araneology
(แมงมุมวิทยา)
357761 Apiology
(ผึ้งวิทยา)
357771 Insect Molecular Biology
(ชีวโมเลกุลของแมลง)
357781 Pest Management 1: Insect Pests
(การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช)
357782 Principles of Insect Pest Management
(หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช)
357783 Postharvest Insect Pest Management
(การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว)
357769 Selected Topics in Entomology 1
(หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1)
357779 Selected Topics in Entomology 2
(หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2)
357789 Selected Topics in Entomology 3
(หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3)
357791 Entomological Seminar 1
(สัมมนากีฏวิทยา 1)
357792 Entomological Seminar 2
(สัมมนากีฏวิทยา 2)

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คลและ
ความรับผิด ชอบ
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33

กระบวนวิชา

 ความรับผิด ชอบหลัก

1.1

1.2

1.3







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





























































































































































 ความรับผิด ชอบรอง

1.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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357794 Special Problems in Entomology 1
(ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1)
357795 Special Problems in Entomology 2
(ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2)
357796 Special Problems in Entomology 3
(ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3)
357797 Master Thesis
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท)
357799 Master Thesis
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท)

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คลและ
ความรับผิด ชอบ
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการทบทวนและแก้ไข
(1.2) สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
(1.3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.4) มีภาวะความเป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติป ฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของกระบวนวิชา
(2.2) มีความเข้าใจในหลักการและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิ ชาชีพอย่าง
ลึกซึ้ง
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล
(2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้ อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(3.1) มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี
วิจารณญาณและอย่า งเป็นระบบ
(3.2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
(3.3) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ
(4.1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(4.2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสู ง
(4.3) มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้นาและความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและกลุ่ มได้
อย่างเหมาะสม
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อ มูลทางคณิต ศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ กลุ่มบุ คคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ
(5.3) สามารถนาเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตี พิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ ร ะบบอั ก ษรล าดั บ ขั้ น และค่ า ล าดั บ ขั้ น ในการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาในแต่ ล ะกระบวนวิ ช า
โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขั้ นเป็ น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้ นที่มีค่าล าดับ ขั้น อักษรลาดับขั้ นที่ไ ม่มีค่ า
ลาดับขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ
(unsatisfactory)

1.3

อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยัง ไม่ มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
(in progress)
V
เข้าร่วมศึกษา
(visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา
(withdrawn)
T
ปริญญานิพนธ์
(thesis in progress)
ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ

กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชากีฏวิทยา นักศึกษาจะต้องได้ค่าลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
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กระบวนวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับ ขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา
357791, 357792, 357794, 357795, 357796, 357797, และ 357799
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึก ษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนัก ศึก ษายัง ไม่สาเร็จการศึก ษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มีการทวนสอบ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วิชา
บังคับที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ หลั กสู ตร ให้ มีระบบประกั นคุ ณภาพภายในของสาขาวิ ชากีฏ วิท ยา
หรือของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล โดยอาจใช้ข้อมู ล
ต่อไปนี้ ประกอบ ได้แ ก่ ภาวะการได้งานท าของบั ณฑิต ทางานตรงสาขา การทวนสอบจากผู้ประกอบการ การ
ทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนัก ศึก ษาสาเร็ จการศึก ษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ห ลังจากนั กศึก ษาสาเร็จ การศึ กษา มีก ารทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้คือ ประเมิ นจากบัณฑิ ตที่ จ บ สภาวะการได้ง านทาของมหาบัณฑิ ตและการได้งานตรง
ตามสาขาหรือ ในสาขาที่เกี่ ยวข้อ ง และการประเมิ น จากผู้ ใช้ บัณฑิ ต ความพึ งพอใจหรือ ข้อ เสนอแนะต่อ สิ่ง ที่
คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการจากหลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตร
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต วิทยาลัย
2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุมอย่างน้อยระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1
เรื่อง
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกีย รติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต วิทยาลัย
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึก ษาได้ ค่าล าดั บขั้ นสะสมเฉลี่ ยทั้ งหมดไม่น้ อยกว่า 3.00 และค่ าลาดับ ขั้น สะสมเฉลี่ ย
ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็น
บทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
6. เป็น ผู้ มีคุ ณสมบัติ ครบถ้ วนตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ ว่าด้ ว ยการพิจ ารณาเกี ยรติแ ละ
ศักดิ์ ของนัก ศึกษาที่จ ะได้ รับ การเสนอให้ ได้รั บปริญญา ประกาศนีย บัตร ประกาศนี ยบัต รบัณฑิ ต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครูแก่ อาจารย์ ใหม่ ให้มีความรู้แ ละเข้ าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เ พื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจัยอย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุน ด้ านการศึ ก ษา ต่ อ ฝึก อบรม ดู ง านทางวิ ชาการและวิช าชีพในองค์ก รต่า งๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรีย นการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพู นความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่ อส่งเสริมการสอนและการวิจั ย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่อ ฝึ ก อบรม ดู งานท างวิ ช าการและวิ ช าชี พใน
องค์ก รต่างๆ การประชุ มทางวิชาการทั้ง ในประเทศและ/หรือต่ างประเทศ หรือ การลาเพื่ อเพิ่มพู น
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ เป็นหลักและเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ หารจัด การหลัก สูตรเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณฑิต ศึก ษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ง ชาติ /มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีก ารจั ดการเรีย นการสอน
ในหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวนอย่ างน้ อย 3 คน มีคุ ณวุ ฒิป ริญ ญาเอกหรือ เที ยบเท่า หรื อขั้ นต่าปริ ญญาโทหรือเทียบเท่ าที่ มี
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิช าการที่ไม่ ใช่ ส่ว นหนึ่ง ของการศึก ษาเพื่ อรั บปริญ ญา
และเป็ นผลงานที่ไ ด้รั บ การเผยแพร่ต ามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง ให้ บุ คคลดารง
ตาแหน่ งทางวิ ชาการอย่ างน้ อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อ นหลัง โดยอย่างน้อ ย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจัย
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มีคุณวุฒิขั้ นต่าปริญ ญาโทหรื อเทียบเท่ า และมี ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึก ษาเพื่อรั บ
ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ชาการที่ ได้ รับ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กาหนดในการพิ จ ารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงตาแหน่งทางวิ ชาการ อย่างน้อ ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
 มีการปรับปรุงหลัก สูต รอย่ างน้ อยทุก 5 ปี โดยน าความคิด เห็น ของผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ผู้ใช้ บัณฑิต และผู้ มี
ส่ว นได้ -ส่ ว นเสี ย และการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม และความก้ า วหน้ าทางวิ ช าการ มา
ประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
 มีการประเมิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุด มศึก ษาแห่งชาติ ในมุ มมองของผู้ใ ช้
บัณฑิ ต โดยพิจ ารณาจากคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามที่ห ลักสู ตรก าหนด ซึ่ง ครอบคลุ มผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้ าน คือ 1) ด้า นคุณธรรม จริ ยธรรม 2) ด้า นความรู้ 3) ด้ านทั กษะทางปัญญา 4) ด้า น
ทัก ษะความสั มพั นธ์ ร ะหว่า งบุ คคลและความรั บผิ ด ชอบ 5) ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์เ ชิง ตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
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หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
ผลงานวิทยานิ พนธ์ หรือส่ว นหนึ่ง ของวิท ยานิพนธ์ ได้ รับการเผยแพร่ หรือ อย่างน้ อยได้ รับการตอบรั บ
ให้เ ผยแพร่ในวารสารระดับ ชาติที่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล TCI Tier 1 อย่ างน้อ ย 1 เรื่อ ง และเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ หรื อส่ว นหนึ่ งของผลงานวิท ยานิ พนธ์ ในการประชุมวิ ชาการที่มีรายงานการประชุมอย่า ง
น้อยระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความ
ฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษา
 มีกระบวนการรับ นัก ศึก ษาที่ เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์ก ารคัดเลือ กและคุ ณสมบั ติข องนั กศึ กษาให้
สอดคล้ องกับลั กษณะของหลักสูตร และมี การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้าศึก ษา เพื่ อให้นั กศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
 มีก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถ และศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาใน รู ป แบบต่ า งๆ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิต สานึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 มีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึก ษาทั่ วไปเพื่ อให้ คาปรึ กษาด้านวิ ชาการ และแนะแนวให้แ ก่นักศึ กษาทุกคน
โดยอาจารย์จะต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้
 มีก ารสารวจข้ อมู ลการคงอยู่ ของนั กศึ ก ษา อั ตราการส าเร็จ การศึ กษา เพื่ อประเมิ นแนวโน้ มผลการ
ดาเนินงาน
 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมี การประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจั ดการข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
 มีร ะบบการรับ อาจารย์ ใหม่ ที่ส อดคล้ องกับ ระเบีย บ/ข้ อ บัง คั บของมหาวิ ทยาลัย และต้ อ งมี ค ะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ ประจา
 มีระบบการบริห าร และระบบการส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ วิสัย ทัศ น์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
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 มีระบบการพั ฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่ อให้อาจารย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 มีการสารวจข้อ มูลอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสู ตรที่ มีคุณวุฒิป ริญญาเอก ตาแหน่ง ทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริ หารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 มีก ระบวนการออกแบบ/ปรับ ปรุ งหลัก สู ตรและกระบวนวิ ชาให้มีเนื้ อหาที่ ทั นสมัย ได้ มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิ ชาชีพ สอดคล้องกับ ความต้ องการของตลาดแรงงาน และแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ
 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้ าอิสระ
 มีก ารก าหนดอาจารย์ผู้ ส อนในแต่ ล ะกระบวนวิช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและความ
เชี่ย วชาญในกระบวนวิช าที่ ส อน และมีก ารกากับ ติด ตาม และตรวจสอบการจั ด ทาแผนการเรีย นรู้
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
 มีร ะบบและกลไกการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์ การค้ น คว้า อิ ส ระ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
 มีก ารประเมิ น ผู้ เรี ย น กากั บ ให้ มีก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง และมี วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 มีระบบการด าเนิ นงานของภาควิ ชา/คณะ/มหาวิ ทยาลัย โดยการมีส่ วนร่วมของอาจารย์ ผู้รั บผิด ชอบ
หลักสู ตร ในการจัด เตรีย มสิ่ง สนับ สนุน การเรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการเรี ยนการสอน ทั้งทางด้า นกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เ อื้อต่ อ การเรี ยนรู้ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 มีก ารส ารวจความพึง พอใจและความต้อ งการของอาจารย์ ผู้ส อนและนั ก ศึก ษาต่ อ สิ่ง สนับ สนุ นการ
เรียนรู้ และนาผลการสารวจมาพัฒนาปรับปรุง

45

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80
และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำ เนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคาแนะนาด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

N/A

N/A

N/A

x

x
x

8
1-5
7

10
1-5
8

11
1-5
9
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุ ทธ์ การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ ละ
ท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึก ษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แ ผนกลยุท ธ์การสอน
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนิ นงานตามรายละเอี ยดหลั กสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิช าการประจาสาขาวิช า/ภาควิ ชา รวบรวมข้ อมูลจากการประเมิน การเรีย นการสอนของ
อาจารย์ นัก ศึ กษา บั ณฑิต และผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต และข้อ มู ลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่ อ ทราบปั ญ หาของการบริห าร
หลั กสูต รทั้ งในภาพรวมและในแต่ล ะรายวิ ชา และน าไปสู่ การด าเนิ นการปรั บปรุงกระบวนวิ ชาและหลัก สูต ร
ต่อไป ส าหรับการปรับ ปรุงหลั กสูตรนั้นจะกระทาทุ ก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เ พื่อให้ห ลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อ ง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
357441
หลักการควบคุมแมลง
3(3-0-6)
Principles of Insect Control
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ 214312
Prerequisite:
357210 or 214312
แหล่ง ที่มาและการระบาดของแมลงศั ตรูพืช การคาดคะเนปริมาณและการแพร่ กระจายของแมลง กล
ยุทธ์ก ารควบคุ มแมลงศัต รูพืช โดยกรรมวิธีต่ างๆ เช่น โดยวิธีธรรมชาติ วิ ธีกล วิธีท างกายภาพ การใช้กฎหมาย
ชีววิธี การใช้สารเคมี สหวิธี การบริหารศัตรูพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
Source of insect pests and their outbreaks; estimation of insect pest populations and
their distributions; various insect pest control strategies: natural control, mechanical control,
physical control, legal control, biological control, chemical control, integrated insect pests
control, insect pest management and biotechnology.
357444

สารฆ่าแมลง
3(3-0-6)
Insecticides
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ 214312
Prerequisite:
357210 or 214312
ประวัติ และการจาแนกสารกาจัดศั ตรูพืช ชนิดและกลไกการออกฤทธิ์ของสารกาจัดศัตรู พืช สารกาจั ด
ศัตรู พืชทางชีวภาพ สารเพิ่มประสิท ธิภ าพสารฆ่ าแมลง สูต รของสารฆ่ าแมลง ความต้ านทานต่อสารฆ่าแมลง
การใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกวิธี สารฆ่าแมลงสาหรับเกษตรอินทรีย์
History and classification of pesticides, types of pesticides and mode of actions,
biopesticides, insecticide adjuvants, insecticide formulations, insecticide resistance, good
practices of Insecticide utilization, insecticides for organic farming.
357491

เทคนิคทางกีฏวิทยา
Techniques in Entomology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ 214312
Prerequisite:
357210 or 214312

3(3-0-6)
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เทคนิ ค ในการเขี ย นบทความทางวิ ช าการในสาขากี ฏวิ ท ยา เทคนิค ในการส ารวจปริ มาณและเก็ บ
ตั วอย่ างแมลง หลั ก ในการเลี้ ย งแมลงเพื่ อ เพิ่ มปริ มาณ หลั ก ในการวางแผน งานทดลองและเทคนิ ค การ
ค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยา
Techniques of writing academic articles related to entomology topics, techniques of
insect population survey and sampling, principles of insect rearing, principles of experimental
designs and entomological research techniques.
357701

การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิ ทยา
1(1-0-2)
Entomological Research and Publication
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
Prerequisite:
None
จริยธรรมในการวิจัย การวางแผนงานวิจัยทางกีฏวิทยา การสื่อสารผลงานวิจัยทางกีฏวิทยา
Research ethics, research plan in entomology, research communication in
entomology
357710

โครงสร้างของแมลงและหน้าที่
3(3-0-6)
Insect Structure and Function
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
หลักการเกี่ ยวกั บโครงสร้ างของแมลงและหน้ าที่ ส่ วนหั วและรยางค์ การกิน และการใช้ประโยชน์จาก
อาหาร ส่ว นอกและการเคลื่ อนไหว ส่ว นท้อ ง การสืบพั นธุ์ และการพัฒนาวงจรชีวิต ผนัง ลาตัว การหายใจและ
การขับถ่าย ระบบประสาทและระบบรับความรู้สึก โลหิต ฮอร์โมนส์ และ ฟีโรโมนส์
The principles of insect structures and functions. Head and appendages, ingestion
and utilization of food. The insect thorax and movement. The insect abdomen, reproduction
and development, the integument, respiration and excretion, the nervous and sensory
systems, the blood, hormones and pheromones.
357711
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Entomology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ขอบเขตและหลัก การทางกี ฏวิท ยาสิ่ง แวดล้อ ม ปั จจั ยทางนิเวศวิ ทยาที่มี ต่อ ผลศาสตร์ ของประชากร
แมลง พันธุ ศาสตร์ของการปรับตั วของแมลงในสภาพแวดล้อ ม การดารงชีพในสภาพที่ไม่ อานวย พิ ษวิทยาขอ ง
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สารปราบศั ตรูพืช ขนวนการเมตาโบลิ ซึมของปราบศั ตรู พืช ในสภาพแวดล้อ ม ปัจจั ยทางกายภาพและเคมีที่ มี
ผลกระทบต่อ การปนเปื้อนของสารปราบศัต รูพืช ในสภาพแวดล้อ ม แนวทางการป้อ งกัน การปนเปื้อนของสาร
ปราบศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม
Scope and the principles of environmental entomology. Ecological determinants and
their effects on insect population dynamics, genetic adaptation of the insect to the
environment, survival in unfavorable condition. Pesticide toxicology, metabolism of
pesticides in the environment. Effects of physical and chemical factors on pesticide
contamination to the environment, and prevention of the pesticide contamination.
357712

กลไกของพฤติกรรมแมลง
3(3-0-6)
Insect Behavior Mechanisms
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357710 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357710 or Consent of the Department
พื้นฐานทางชีว วิท ยาเกี่ยวกับ พฤติกรรมแมลง กลไกการท างานของระบบประสาทและฮอร์โ มน การ
ปรับตัวเข้ าสู่ที่ว่า ง พฤติกรรมในการกิน การสื่อสารทางเคมี การสื่อ สารทางสายตา การสื่อสารโดยวิธี กล กลไก
การป้องกันตัว พฤติกรรมในการขยายพันธุ์ การดูแลตัวอ่อนและสังคมชีวิต
The biological basis of insect behavior, nervous and hormonal coordination
mechanisms, spatial adjustment, feeding behavior, chemical communication, visual
communication, mechano-communication, defense mechanisms, reproductive behavior,
brood care and social life.
357713

พิษวิทยาสาหรับแมลง
3(3-0-6)
Insect Toxicology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357444 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357444 or Consent of the Department
หลักการทางพิษวิ ทยา การตั้งชื่อ กลไกการเข้าทาลาย ปฏิกิ ริยาการยับยั้ง เมตาโบลิ ซึมและการแก้พิษ
สารฆ่า แมลงประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้ทางการเกษตร ภาวะเสริ มฤทธิ์ ภาวะปฏิปักษ์ และปฏิสัมพั นธ์อื่น ๆ ของ
สารฆ่ าแมลง ชีว วิเคราะห์ ข องระดับ ความเป็ นพิ ษ และพิ ษ ตกค้า ง ภาวะการดื้ อยาของแมลง วงจรสารปราบ
ศัต รู พืช ในสภาวะแวดล้อ ม ผลกระทบของการปรับ เปลี่ ย นสภาวะแวดล้อ มที่ มีต่ อ พิ ษตกค้า งของสารปราบ
ศัตรูพืช ผลกระทบของพิษตกค้างของสารปราบศัตรูพืชที่ มีต่อ สภาวะแวดล้ อ มและสัตว์ป่า
Principles of toxicology. Nomenclature, mode of action, inhibitory activity,
metabolism, and therapy of insecticides used in agriculture. Synergism, antagonism, and
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other interactions. Bioassay for toxicity evaluation and residue analysis. Insect resistant
mechanisms. Movement of insecticide in the environment, environment alternations of
pesticide residues. Negative impacts of pesticides on the environment and wildlife.
357714

นิเวศวิทยาประชากรแมลง
3(3-0-6)
Insect Population Ecology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357418 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357418 or Consent of the Department
พัฒนาการเกี่ยวกั บหลักการทางนิเ วศวิทยาและการประยุ กต์ใช้ ความสั มพันธ์ข องประชากรแมลงกับ
สภาวะแวดล้ อม พลศาสตร์ประชากร ความแปรปรวนของประชากรและวิธี ตรวจวัด การกาหนดแบบจาลอง
ของประชากร นิเวศวิทยาการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
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 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357322 or Consent of the Department
นิเวศวิ ทยาชุ มชนเมื อง ประเภทของแมลงในครัวเรื อน แมลงดูด เลือด แมลงพาหะน าโรค แมลงทาลาย
เสื้ อผ้ า แมลงท าลายเครื่อ งเรื อน แมลงท าลายอาคารสถานที่ แมลงท าลายวั ส ดุใ นครั วเรือ น แมลงท าลาย
ผลิตภัณฑ์อาหารในโรงเก็บ แมลงศัตรูบริเวณภายนอกอาคาร หลักการบริหารและแมลงศัตรูในชุมชนเมือง
Urban ecology. Types of household insects, blood-sucking insects and insect vectors,
insect pests of clothes and fabric, insect pests of household furnitures, structural pests,
insect pests of household goods, insect pests of stored food products, outdoor insect pests.
Principles of management and control of urban insect pests.
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357722

กีฏวิทยาป่าไม้
3(2-3-4)
Forest Entomology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
นิเ วศวิ ท ยาป่า ไม้ ประเภทของแมลงศั ต รู ป่ าไม้ ชี ว ประวั ติ ลั ก ษณะการท าลาย ความส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ วิธีสารวจและประเมินความเสียหาย 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 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
นิเวศวิทยาของแมลงและสัตว์อื่น ๆ ในดิน การแจงชั้นและวิเคราะห์ ชื่อแมลงในดิน ชีววิทยา ชีวประวั ติ
ที่อยู่ อาศั ย ความสาคั ญทางเศรษฐกิจ และการป้ องกั นก าจัด แมลงศัต รูในดิ น เทคนิ คในการสารวจเชิงปริมาณ
เทคนิคในการสกัดแยกตัวอย่าง และวิธีเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงและสัต ว์ชนิดอื่น 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

แมลงในน้า
3(2-3-4)
Aquatic Insects
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
การแจงชั้ นและการวิเคราะห์ ชื่อแมลงในน้า ชี วประวัติแ ละแหล่ง ที่อยู่อาศั ย การแจงประเภททะเลสาบ
และต้น กาเนิดทะเลสาบ การปรับ ตัวและความส าคัญ ทางเศรษฐกิจ ของแมลงในน้า วิธี เก็บ และรัก ษาตัวอย่า ง
แมลงในน้า
Classification and identification of aquatic insects. Life histories and habitats.
Classification of lakes and lake formation. Adaptation and economic importance of aquatic
insects. Collecting and preserving aquatic insect.
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357731

หลักอนุกรมวิธานแมลง
3(3-0-6)
Principles of Insect Taxonomy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
กฎเกณฑ์ การตั้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ ของแมลงและสั ตว์อื่น ๆ ศัพท์วิ ชาการและคานิ ยาม สิ่ งพิมพ์แ ละแหล่ ง
ฐานข้อ มูล ทางอนุ กรมวิ ธานแมลง การวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนเชิงคุ ณภาพและเชิ งปริมาณของลั กษณะทาง
อนุกรมวิธาน 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 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
หลั กการการแจงชั้ น และวิ เคราะห์ ชื่ อ แมลง ลั ก ษณะก าหนดทางอนุ ก รมวิ ธ าน ศั พท์ เ ทคนิ ค ทาง
อนุกรมวิธาน ประเภทของกุญแจที่ใช้ใ นการวิ เคราะห์ชื่อ ปฏิบัติ การเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ ชื่อแมลงตัวเต็ มวัยใน
อันดับต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคในการสร้างกุญแจวิเคราะห์ทางอนุกรมวิธาน
Principles of insect classification and identification. Taxonomic characters, taxonomic
technical terms. Types of analytical keys. Laboratory practice on identifying the mature
insects in various orders including constructing techniques of an analytical key.
357733

ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง
3(2-3-4)
Immature Insect Systematics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ชีววิทยา กายวิภ าค ลักษณะกาหนดทางอนุกรมวิธ าน ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การแจงชั้น และการ
วิเคราะห์ชื่อตัวอ่อนแมลง โดยเน้นตัวอ่อนของแมลงที่มีการถอดรูปแบบสมบูรณ์
Biology, anatomy, taxonomic characters, economic importance, classification and
identification of immature insects, with emphasis on the larvae of holometabolous insects.
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357741

โรควิทยาของแมลง
3(3-0-6)
Insect Pathology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ประวั ติโรควิ ท ยาของแมลง โรคที่เ กิด จากสิ่ งที่ ไม่ ใช่ เชื้ อจุ ลิน ทรี ย์ ระบาดวิ ทยาของโรคในแมลง โรค
แมลงที่ เกิดจากเชื้อ รา เชื้ อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้ อโปรโตซัวและไมโครสปอริเดี ย ไส้เ ดือนฝอย การจาแนกเชื้ อ
สาเหตุของโรคแมลงเบื้องต้น และ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์
History of insect pathology, a microbial diseases, epizootiology of insect disease,
insect disease caused by fungi, bacteria, virus, protozoa, microsporidia and nematode, basic
classification of insect pathogens, maintenance and preservation of microorganism cultures.
357742

การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุ ลินทรี ย์สาเหตุโรคแมลง
3(3-0-6)
Entomopathogens for Insect Control
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ความหมายและขอบเขตของจุ ลิน ทรี ย์ สาเหตุ โ รคแมลง กลไกและกระบวนการเข้ า ท าลายของ
เชื้อจุ ลิน ทรีย์ ความสั มพั นธ์ข องเชื้อจุ ลิน ทรีย์ กับการเข้าท าลายแมลง ลัก ษณะอาการและการแพร่ระบาดของ
เชื้อจุ ลินทรีย์ ขบวนการผลิตเชื้ อจุลิ นทรีย์ สาเหตุโรคแมลง เทคนิ ควิธี การใช้เ ชื้ อจุลิ นทรีย์ สาเหตุโรคแมลงให้
ได้ผล การประยุ กต์ใช้ เชื้อจุ ลินทรี ย์เพื่อ ควบคุมแมลงในระบบการปลูกพื ช ปัจ จัยส าคัญในการผลิต และการเก็ บ
รั ก ษาเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ค วบคุ มแมลงเชิ งการค้ า การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโน โลยี ชี ว ภาพมาใช้ กั บ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
สถานการณ์การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลง
Introduction, meaning and scope of the course, entomopathogenic microorganisms,
mechanisms and processes of destruction of microorganisms, relationship of microorganisms
to insect’s infection, characteristics and epizootiology of the microorganisms, production
process of entomopathogenic microorganisms, techniques to operate entomopathogenic
microorganisms, application of microorganisms for insect control in cropping systems,
important factors for commercial production and storage of microorganisms, application of
biotechnology for microorganisms, the situation of microorganisms for insect control.
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357751

ไรวิทยา
3(2-3-4)
Acarology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
หลักการแจงชั้นและการวิเคราะห์ ชื่อไรและเห็ บ ชีวประวัติ ที่อยู่อาศัย และความสาคัญทางเศรษฐกิ จ
ความสัมพัน ธ์ระหว่ างไรและเห็ บกั บพื ช กั บแมลง และกั บสัต ว์ไม่ มีก ระดู กสั นหลังอื่ น ๆ กลยุท ธ์ในการป้อ งกั น
กาจัดไรและเห็บที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
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 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
หลักการแจงชั้นและการวิ เคราะห์ชื่อแมงมุม ชีวประวัติ ที่ อยู่อาศัย และความสาคั ญทางเศรษฐกิจของ
แมงมุม ศัตรูธรรมชาติของแมงมุม วิธีเก็บและรักษาตัวอย่างแมงมุม
Principles of classification and identification of spiders, their life histories, habit,
habitats, and economic importance. Natural enemies of spiders. Collecting and preserving
spiders.
357761

ผึ้งวิทยา
3(3-0-6)
Apiology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ศึกษาถึงวิ ทยาการเกี่ ยวกั บผึ้งโดยละเอีย ด รวมทั้งสั ณฐานวิท ยา ชี ววิท ยา และนิ เวศวิ ทยาของผึ้ ง โดย
เน้น เกี่ย วกับ ชีวภาพของระบบประสาท และพฤติก รรมต่าง ๆ รวมทั้งการอภิป รายผลงานวิจั ยปัจ จุบั นทางผึ้ ง
วิทยา
Scope of science in honey bee. Morphological, biological, and ecological aspects of
honey bee in general with special emphasis on neurobiology and behaviors. The current
research works in apiology.
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357769

หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1
1(1-0-2)
Selected Topics in Entomology 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธิ์และกีฏวิทยาประยุ กต์
Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology.
357771

ชีวโมเลกุลของแมลง
3(3-0-6)
Insect Molecular Biology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ความสาคั ญของชีว โมเลกุลและเทคนิ คพื้น ฐานทางชีวโมเลกุ ลในแมลง จีโ นมของแมลง การแสดงออก
ของยีน ในแมลง การคัดแยกเพศของแมลง พฤติกรรมของแมลง การดัด แปลงพันธุกรรมของแมลง และการใช้ ชี
วสารสนเทศ การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง และการประยุกต์ใช้อณูพันธุ ศาสตร์กับงานทางด้านกีฏวิทยา
Importance of insect molecular biology and basic techniques, the insect genome,
gene expression, sex determination, behavior in insect, transgenic pest and bioinformatics,
insect cell culture and applications of molecular genetics in entomological field.
357779

หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2
2(2-0-4)
Selected Topics in Entomology 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธิ์และกีฏวิทยาประยุ กต์
Lecture series on current topics of interest in pure and applied entomology.
357781

การบริหารศัตรูพืช 1 : แมลงศัตรูพืช
3(2-3-4)
Pest Management 1 : Insect Pests
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
ขอบเขต และพื้น ฐานทางนิ เวศวิท ยาของประชากรแมลงศั ตรู พืช การวิ เคราะห์ปั ญหาแมลงศัต รูพืช
และการใช้ ระบบการวิ เคราะห์ การติ ดตามตรวจสอบทางด้านสิ่ง แวดล้อ มและชี วภาพ โมเดลของการควบคุ ม
แมลงศัต รู พืช ร่ วมกั นเป็น กลวิ ธีใ นการบริห ารแมลงศัต รูพืช นั กศึ ก ษาจะต้ องออกแบบระบบการจัด การพื ช
ในทางทฤษฎีด้วย
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Scope, ecological basic of insect pest population. Analysis of pest problems and use
of system analysis as a means to integrate management tactics, environmental and
biological monitoring, pest control models, and implementation elements into a cohesive
whole. Students will design a hypothetical crop-management system during the course.
357782

หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
3(3-0-6)
Principles of Insect Pest Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357418 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357418 or Consent of the Department
นิเวศวิทยาแมลง การควบคุมดูแลและการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคและโปรแกรมการสุ่มตัวอย่าง
เศรษฐศาสตร์การบริหารศัตรูพืช ระดับเศรษฐกิจที่ใช้วินิจฉัยประชากรศัตรูพืช หลักทฤษฎีและการ
ปฏิบัติทางการบริหารแมลงศัตรูพืช กลยุทธ์และกลวิธีในการบริหารแมลงศัตรูพืช
Insect ecology. Surveillance and sampling, sampling techniques and the sampling
program. The economics of insect pest management, economic decision levels for pest
populations. Insect pest management theory and practice, tactics, and strategies in insect
pest management.
357783

การบริหารแมลงศัตรูหลังการเก็ บเกี่ยว
3(2-6-4)
Postharvest Insect Pest Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 357210 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
357210 or Consent of the Department
แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจหลังการเก็ บเกี่ยวของเมล็ดพั นธุ์ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และปลา การแจงชั้ น
และการวิเ คราะห์ชื่อ แมลง ชีว วิทยา ชีวประวัติ และลักษณะการทาลาย นิเวศวิทยาและกลยุท ธ์ในการบริหาร
แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
Economic insect pests of postharvest grains, perishable crops, livestock, and fishes.
Insect classification and identification, biology, life history, and types of damage. Ecology,
control and management strategies of postharvest insect pests.
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357789

หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3
3(3-0-6)
Selected Topics in Entomology 3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาบริสุทธิ์และกี ฏวิทยาประยุ กต์
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 บทความทางวิ ชาการ บทความปริทัศน์ หรือ ผลงานวิจัยทางด้า น
กีฏวิทยา
Presentation and discussion on scientific papers, review articles, and current research
works in entomology.
357792

สัมมนากีฏวิทยา 2
1(1-0-2)
Entomological Seminar 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
การเสนอรายงานและการวิจารณ์ บทความทางวิ ชาการ บทความปริทัศน์ หรือ ผลงานวิจัยทางด้า น
กีฏวิทยา
Presentation and discussion on scientific papers, review articles, and current research
works in entomology.
357794

ปัญหาพิเศษทางกีฏวิท ยา 1
1(1-0-2)
Special Problems in Entomology 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
งานค้นคว้าวิจัย อิสระในหัวข้อทางกีฏวิท ยาที่สนใจและได้รับความเห็น ชอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้สอน โดยต้องไม่เป็ นส่วนหนึ่ง ของงานวิ จัยเพื่อวิท ยานิพนธ์ห รืองานค้น คว้าแบบอิสระเพื่อปริญญาวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต และต้องจัดทารายงานผลการวิจัยส่งให้ภาควิชา
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Independent research in entomology on the approved topic of special interest under
supervision and guidance of the individual staff member. This study must not be a part of
the thesis or the independent study required for the Master of Science degree program. A
written report of the study submitted to the Department is required.
357795

ปัญหาพิเศษทางกีฏวิท ยา 2
2(2-0-4)
Special Problems in Entomology 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
งานค้นคว้าวิจัย อิสระในหัวข้อทางกีฏวิท ยาที่สนใจและได้รับความเห็น ชอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้สอน โดยต้องไม่เป็ นส่วนหนึ่ง ของงานวิ จัยเพื่อวิท ยานิพนธ์ห รืองานค้น คว้าแบบอิสระเพื่อปริญญาวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต และต้องจัดทารายงานผลการวิจัยส่งให้ภาควิชา
Independent research in entomology on the approved topic of special interest under
supervision and guidance of the individual staff member. This study must not be a part of
the thesis or the independent study required for the Master of Science degree program. A
written report of the study submitted to the Department is required.
357796

ปัญหาพิเศษทางกีฏวิท ยา 3
3(3-0-6)
Special Problems in Entomology 3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite:
Consent of the Department
งานค้นคว้าวิจัย อิสระในหัวข้อทางกีฏวิท ยาที่สนใจและได้รับความเห็น ชอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้สอน โดยต้องไม่เป็ นส่วนหนึ่ง ของงานวิ จัยเพื่อวิท ยานิพนธ์ห รืองานค้น คว้าแบบอิสระเพื่อปริญญาวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต และต้องจัดทารายงานผลการวิจัยส่งให้ภาควิชา
Independent research in entomology on the approved topic of special interest under
supervision and guidance of the individual staff member. This study must not be a part of
the thesis or the independent study required for the Master of Science degree program. A
written report of the study submitted to the Department is required.
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357797

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

36 หน่วยกิต

357799

12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับ
การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง
Prerequisite:
Approved proposal or concurrent to thesis proposal
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2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลัก สู ตร

61

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร/อาจารย์ ประจ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
1. งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and
F. Ito. 2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province,
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1):
33-48.
2. Likhitrakarn, N., O. Nakamura, W. Wiroonrat, and P. Suttiprapan. Baculentulus
kulsarinae sp. nov. from Thailand (Protura: Acerentomata,
Acerentomidae). 2015. Zootaxa 4029 (3): 431-435.
ระดับชาติ
1. พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2560.
ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกาจัดมอดหนวดยาว
(Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว. วารสาร
เกษตร 33(3): 377-385.
2. Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ จิราพร กุลสาริน วียะวัฒน์ ใจตรง และ Fuminori
Ito. 2560. ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจัง หวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย. วารสารเกษตร 33(1): 1-8.
3.

4.

5.

6.

ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559.
ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่า
แมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูก กาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93.
สิริกานต์ สวัสดิ์สลุง พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ณัฐดนัย ลิขิตตระการ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2559. ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืช
อาศัยชนิดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตร 31(2): 163-170.
เผ่าไท ถายะพิงค์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟ
อราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร 31(2): 203-213.
รัตนาพร ไชยศรี และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. ชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟ
Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) ในกระเทียม
และการควบคุมโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. วารสารเกษตร 31(1): 11-19.
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7.

8.

9.

กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ประณิธิพร เอมโอฐ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558.
การสารวจแมลงศัตรูใบยาสูบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน. แก่นเกษตร 43(1):
111-120.
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2557. การสารวจแมลงศัตรูกาแฟ
อาราบิก้า และแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร
30(3): 233-242.
กาญจนา โกติทิพย์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
และ ประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจาแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบใน
โรงเก็บ. วารสารเกษตร 30(1): 21-28.

10. ธวัชชัย ปานสมบัติ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2556. ชีววิทยาและความจาเพาะเจาะจง
ต่อพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolver. วารสารเกษตร
29(2): 155-161.
11. พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคา ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. การสารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้
Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae). วารสารเกษตร
29(1): 63-69.
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รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน
1. งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
1.

2.

Sansri, C., A. Teerawutgulrag and J. Kulsarin. 2016. Chemical composition and
biological activities of essential oil from fine scrap and short stem
Virginia and Burley tobacco (Nicotiana tabacum L.). pp. 698-700.
International Congress on Chemical, Biological and Environmental
Sciences. Osaka, Japan. May 10-12, 2016.
Teerawutgulrag, A., R. W. Baison and J. Kulsarin. 2016. Synthesis of
diamondback moth (Plutella Xylostella (L.)) sex pheromone. pp. 701703. International Congress on Chemical, Biological and Environmental
Sciences. Osaka, Japan. May 10-12, 2016.

ระดับชาติ
1. ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและ
ก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(3): 367-376.
2.

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

3.

จริยา สีดวงแก้ว จิราพร กุลสาริน ไสว บรูณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2558. ชีววิทยา
ของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงสาหรับการควบคุ มในมะเขือ
ม่วง. วารสารเกษตร 31(2): 193-201.
อาทิตยา ทองคากูล จิราพร กุลสาริน และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2558. การออกแบบกับดัก
ฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุ มผีเสื้อหนอนใยผักในการผลิตกะหล่าปลีบนพื้นที่สูง .
วารสารเกษตร 31(1): 21-29.
ณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ จิราพร กุลสาริน สิริญา คัมภิโร และ เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์. 2557.
การสารวจเพลี้ยไฟหม่อนและเชื้อราสาเหตุโรคแมลง. วารสารเกษตร 30(2): 161-169.
ภัทรดนัย ชัยสวัสดิ์ จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2557.
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลงในการ

4.

5.
6.

64

ควบคุมหนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรือ ง. วารสารเกษตร 30(1): 11-19.
7.

8.

9.

ชฎารัตน์ ชมพูพลอย จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ
สิริญา คัมภิโร. 2556. การเก็บเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานใน
โรงเรือนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 29(1): 55-62.
สุพร กิมขาว วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์
จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอก
มะลิ 105 x ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย. วารสารเกษตร 29(1): 45-54.
อนุสรณ์ พงษ์มี จิราพร กุลสาริน และ อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์. 2556. อัตราส่วนที่เหมาะสม
ของสารฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อ ดึงดู ดผีเสื้อ หนอนใยผัก . วารสารเกษตร 29(2):
145-154.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
1) งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito.
2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province,
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48.
2.

3.

4.

1.

Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm, and M. Burgett. 2016. Physicochemical
profiles of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia
(Thailand). Food Chemistry 192(17771): 149-155.
Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm, and M. Burgett. 2015. Effects of long term
storage on stingless bee (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) honey. Journal of
Apicultural Research 54(5): 441-451.
Wangspa, W., Y. Chanbang, and S. Vearasilp. 2015. Radio frequency heat treatment
for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105. Chiang Mai
University Journal of Natural Sciences 14(2): 189-197
ระดับชาติ
ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและก้าน
ใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(3): 367-376.

2.

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

3.

ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559.
ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง
และเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93.
กาญจนา โกติทิพย์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
และประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจาแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ.
วารสารเกษตร 30(1): 21-28.
พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคา ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์
จันทร์บาง. 2556. การสารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้. วารสารเกษตร
29(1): 63-69.

4.

5.
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6.

สุพร กิมขาว วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์
จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ
105 x ชัยนาท) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสาร
เกษตร 29(1): 45-54.
2) บทความทางวิชาการ
1. Nanoudon, S. and Y. Chanbang. 2014. Use of solid carbon dioxide for
controlling bed bugs. pp. 56-61. In S. Khusmith (ed.) JITMM2013
Proceedings: Joint International Tropical Medicine Meeting.
December, 11-13, 2013, Bangkok, Thailand.
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รองศาสตราจารย์ ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ์
1) งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
1.

2.

3.

4.

Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito.
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Checklist of known ant species of Laos (Hymenoptera: Formicidae). Asian
Myrmecology 8: 17-48.
3. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and
F. Ito. 2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province,
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48.
4. Jaitrong, W. and D. Wiwatwitaya. 2015. The species of the ant genus Recurvidris
Bolton, 1992 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) in Thailand. Halteres 6: 104112.
5. Jaitrong, W. and D. Wiwatwitaya. 2013. Two new species of the Aenictus pachycerus
species group (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) from Southeast Asia. The
Raffles Bulletin of Zoology 61(1): 97–102.
ระดับชาติ
1. Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ จิราพร กุลสาริน วียะวัฒน์ ใจตรง และ Fuminori Ito.
2560. ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย.
วารสารเกษตร 33(1): 1-8.
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Dr. Hans Bänziger
1) งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
1. Bänziger, H. and K. Khamyotchai. 2014. An unusually large and persistent
male swarm of the stingless bee Tetragonula laeviceps in Thailand
(Hymenoptera: Apidae: Meliponini). Journal of Melittology 32: 1-5.
2. Srimuang, K., H. Bänziger, H. Æ. Pedersen and S. Watthana. 2013. Carpenter bees
and the orchid of a princess: natural pollination of Sirindhornia monophylla in
Thailand. Taiwania 58(3): 163-170.
ระดับชาติ
1. กนกวรรณ คายอดใจ Häns Bänziger และ จิราพร กุลสาริน. 2558. รูปแบบสถาปัตยกรรมปาก
ทางเข้ารังของชันโรง Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex
(Hymenoptera: Apidae: Meliponini) ในประเทศไทยและมาเลเซียตะวันตก. วารสาร
เกษตร 31(1): 1-9.
Prof. Dr. Michael Burgett
1) งานวิจัย
ระดับนานาชาติ
1. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm and M. Burgett. 2 0 1 6 . Physicochemical
profiles of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia
(Thailand). Food Chemistry 192: 148-155.
2. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm, and M. Burgett. 2015. Effects of long term
storage on stingless bee (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) honey. Journal of
Apicultural Research 54(5): 441-451.
3. Chuttong, B., N. Buawangpong and M. Burgett. 2015. Honey bees and coffee. Bee
World 92(3): 80-83.
4. Chuttong, B., Y. Chanbang and M. Burgett. 2014. Meliponiculture: stingless bee
beekeeping in Thailand. Bee World 91(2): 41-45.
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลัก สูตรเดิม กับหลัก สูตรที่ปรั บปรุง
หลักสูต ร พ.ศ. 2555
โครงสร้างหลักสูต ร แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลั กสูตร
36 หน่วยกิต
ก. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
357797 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนา และการนาเสนอผลงานในการสั มมนาอย่ างน้อยภาคการศึ กษาละ 1 ครั้ง เป็น
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่ วมสัมมนาทุ กครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ.2561
โครงสร้างหลักสูต ร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
จานวนหน่วยกิต สะสมตลอดหลักสูต ร
ก. ปริญญานิพนธ์
357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี พิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิ มพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ ประชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้ องเป็นบทความฉบับ
เต็ม (full paper) จานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่ างน้อย 1 เรื่อง

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับ การเผยแพร่ หรืออย่างน้อ ย
ได้รับ การตอบรับให้ เผยแพร่ใ นวารสารระดั บชาติที่อ ยู่ในฐานข้ อมูล TCI Tier 1 อย่า ง
น้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมอย่า งน้อยระดับ ชาติที่เป็น ที่ยอมรับในสาขาวิช า
โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม
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- เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559

77

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึ กษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่มี

เหตุผลในการปรับปรุง
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เหตุผลในการปรับปรุง

โครงสร้างหลักสูต ร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลั กสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบั ณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา
357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่
357791 สัมมนากีฏวิทยา 1
357792 สัมมนากีฏวิทยา 2

36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาในหัวข้อ 1.1.2.1 หรือ 1.1.2.2 ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต หรือเลือกกระบวนวิชากีฏวิทยาระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา
1.1.2.1 กระบวนวิชาแนะนาในแขนงวิชากีฏวิทยา
357711 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
357712 กลไกของพฤติกรรมแมลง
3 หน่วยกิต
357723 แมลงในดิน
3 หน่วยกิต
357724 แมลงในน้า
3 หน่วยกิต
357731 หลักอนุกรมวิธานแมลง
3 หน่วยกิต
357732 ระบบอนุกรมวิธานแมลงตัวเต็มวัย
3 หน่วยกิต
357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง
3 หน่วยกิต
357751 ไรวิทยา
3 หน่วยกิต
357752 แมงมุมวิทยา
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
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357761 ผึ้งวิทยา
357771 ชีวโมเลกุลของแมลง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะนาในแขนงวิชาการบริหารศัต รูพืช
357713 พิษวิทยาสาหรับแมลง
3 หน่วยกิต
357714 นิเวศวิทยาประชากรแมลง
3 หน่วยกิต
357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง
3 หน่วยกิต
357722 กีฏวิทยาป่าไม้
3 หน่วยกิต
357741 พยาธิวิทยาของแมลง
3 หน่วยกิต

-ไม่มี-

เหมือนเดิม
1.1.2.2 กระบวนวิชาแนะนาในแขนงวิชาการบริหารศัต รูพืช
เหมือนเดิม

357741 โรควิทยาของแมลง

3 หน่วยกิต

- เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้มีความ
ทันสมัยกับวิทยาการที่ก้าวหน้า ไม่ซ้าซ้อนกับกระบวนวิชา
357742 และปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

357742 การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง

3 หน่วยกิต

- เพิ่มกระบวนวิชา 357742 และเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาเป็น
การควบคุมแมลงโดยเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง และ
ปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับ
วิทยาการทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนามาปรับ
ใช้กับการป้องกันแมลงเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ ไม่ซ้าช้อนกับ
กระบวนวิชาอื่น

เหมือนเดิม
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357781 การบริหารศัตรูพืช 1: แมลงศัตรูพืช
3 หน่วยกิต
357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
3 หน่วยกิต
357783 การบริหารแมลงศัตรูพืชหลังการ
เก็บเกี่ยว
3 หน่วยกิต
1.1.2.3 กระบวนวิชาในหมวดหัวข้อพิเศษและปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา
357769 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1
1 หน่วยกิต
357779 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 2
2 หน่วยกิต
357789 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 3
3 หน่วยกิต
357794 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 1
1 หน่วยกิต
357795 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 2
2 หน่วยกิต
357796 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
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1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาวิชากีฏวิทยา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี) ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
ให้เลือกจากสาขาวิชากีฏวิทยา และ/หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์
กับสาขาวิชากีฏวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาวิชากีฏวิทยา
ก. วิทยานิพนธ์
357799 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

ก. ปริญญานิพนธ์
357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

- ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และปรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

เหมือนเดิม
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
เหมือนเดิม
2.ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง

- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

80

ข. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต สะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา - ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจั ดสัมมนาและการนาเสนอผลงานในการสัม มนาอย่า งน้อยภาคการศึ กษาละ 1
ครั้ง เป็น จานวนไม่น้ อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้า ร่วมสัมมนาทุ กครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย ผลงานที่
เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จานวนอย่างน้อย 1 เรื่องและมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก

เหตุผลในการปรับปรุง
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึ กษาเดิมกับแผนการศึก ษาใหม่
1) แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
-

ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
357797
วิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
12
12

ภาคการศึกษาที่ 2
357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
357797
วิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

357797

หน่วยกิต
12
12

ภาคการศึกษาที่ 1
357797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

รวมตลอดหลักสูต ร

หน่วยกิต
12
12

ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หน่วยกิต
12
12

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
-

12
12
36

ภาคการศึกษาที่ 2
357797

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม
รวมตลอดหลักสูต ร

12
12
36
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2) แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาใหม่

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา
357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หน่วยกิต
1
3
3
3
10

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
357791 สัมมนากีฏวิทยา 1
357799 วิทยานิพนธ์
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก

รวม

10

ภาคการศึกษาที่ 2
357791 สัมมนากีฏวิทยา 1
357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวม

แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาใหม่

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
357799 วิทยานิพนธ์
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
9

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
357792 สัมมนากีฏวิทยา 2
357799 วิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
1
3
3
3
10

ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
1
3
3
3

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
357701 การวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางกีฏวิทยา
357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

ภาคการศึกษาที่ 1
357799
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หน่วยกิต
1
3
3
3
10

หน่วยกิต
3
3
3
9

ชั้นปีที่ 2

รวม

หน่วยกิต
1
6
7

รวมตลอดหลักสูต ร ไม่น้อยกว่า

36

ภาคการศึกษาที่ 2
357792
สัมมนากีฏวิทยา 2
357799
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
รวมตลอดหลักสูต ร ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
1
6
7
36
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6. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุ ฒิแ ละข้อ สรุปผลของคณะกรรมการปรั บปรุงหลัก สูตร
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ผศ. ดร. ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านให้ความเห็นสอดคล้องกัน ว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสม โดยเนื้อหาต่าง ๆ ครอบคลุมสาขา
กีฏวิทยา ทั้งในส่วนพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับภาวะของตลาดปัจจุบันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอีก 5-7 ปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม และไม่มี
ส่วนใดต้องแก้ไข
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีข้อสรุปว่าหลักสูตรวิ ทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุงนี้มี
ความเหมาะสม
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึก ษา พ.ศ.2559
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติ และศัก ดิ์ของนั กศึก ษาที่จะได้รั บการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณ ฑิ ต หรือประกาศนียบัตรบัณ ฑิ ตชั้นสูงของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
พ.ศ.2550
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9.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ
ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ ๐๑๒/๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึก ษา การย้ายสาขาวิ ชา การรับโอนนักศึกษา
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนั กศึ ก ษาบั ณฑิ ตศึ ก ษา
------------------------------------------------ตามข้ อ บัง คั บมหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่ ว่ าด้ ว ยการศึ กษาระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้ อ ๑๔
และข้อ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ กาหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้า ยสาขาวิ ชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ย วกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่ วยกิต ของนั กศึกษาบัณฑิ ตศึก ษา มี แนวปฏิ บัติแ ละขั้น ตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย ใน คราวประชุ มครั้ ง ที่ ๒๔/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ย กเลิ กประกาศบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัย เชีย งใหม่ ฉบับ ที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๑ เรื่ อง แนว
ปฏิบัติก ารเปลี่ ยนแผนการศึ กษา การย้ ายสาขาวิชา การรั บโอนนั กศึกษาและ
การเที ยบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
๒. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ ยนแผนการศึ ก ษา หมายถึง การเปลี่ ยนแผนการศึก ษา และ/หรื อแบบการศึก ษาใน
หลัก สูต รระดับ เดีย วกั นของสาขาวิช าเดิ ม ระหว่างแผน ก ทุก แบบ และแผน ข ในหลั กสูต รระดับ ปริ ญญาโท
หรือระหว่า งแบบ ๑ และ แบบ ๒ ในหลั กสูตรระดับ ปริญญาเอก ทั้ง นี้ การเปลี่ย นแผนการศึกษา และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสู ตร โดยที่
๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ ยนแผนการศึก ษา ต้อ งมีคุณสมบัติเบื้ องต้นของ
ผู้เข้ า
ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบั งคับ
มหาวิ ทยาลั ยเชีย งใหม่ ว่าด้ วยการศึกษาระดั บบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ คุณสมบั ติ
ของผู้ เข้ า ศึก ษา รวมทั้ง มี คุณสมบั ติ อื่ นๆ ตามที่ ก าหนดไว้ใ นหลั กสู ต รของแผน และ/หรือ แบบการศึ กษาที่
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น
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๒.๒ ขั้นตอนการดาเนิ นการ ให้นั กศึก ษายื่น คาร้อ งขอเปลี่ยนแผนการศึ กษาโดยความเห็ นชอบ
ของอาจารย์ที่ ป รึ กษาทั่ วไปของนัก ศึ กษาปริญ ญาโทหรื ออาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิพนธ์ หลั ก ของนั กศึ ก ษา
ปริ ญ ญาเอก ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช า และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา และนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๒.๓ กระบวนวิช าที่ นักศึ กษาลงทะเบีย นไว้ แล้ วให้ โอนมาได้เท่ าที่ นัก ศึกษาต้ องการ และน ามา
คานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ เป็นหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระทาได้เ พียงครั้ง เดียวเท่านั้น
๒.๕ การเปลี่ ยนแผนการศึ กษาจะสมบูร ณ์เ มื่อได้รับ อนุ มัติ จากบั ณฑิ ตวิท ยา ลัย และได้ มีก ารช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูต รปกติ เป็นหลักสูตร ภาคพิ เศษ หรือหลั กสูตรภาคพิเ ศษเป็ น
หลักสูตรปกติ จะมีการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่
๓. การย้ายสาขาวิชา
การย้ายสาขาวิ ชา หมายถึง การย้ ายสาขาวิ ช าในหลักสู ตรระดั บเดี ยวกันภายในส่ วนงานเดิ ม
หรือระหว่างส่วนงาน ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร โดยที่
๓.๑ นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา จะต้อง
๑) มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่กาหนดไว้
๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาที่ กาหนดไว้ในหลั กสูตร
สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า ๒.๗๕
๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาที่ กาหนดไว้ในหลั กสูตร
สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
สาหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่
๓.๒ ขั้นตอนดาเนินการ ให้นักศึกษายื่น คาร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึก ษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึ กษาปริญญาเอกผ่าน
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ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบั ณฑิตศึ กษาประจาสาขาวิชาเดิ มและประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึ กษาประจาส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรบัณฑิต ศึกษาประจาสาขาวิชาใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน
ใหม่เพื่อพิจารณา และนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๓.๓ การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เ มื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิ ตวิทยาลัยและได้ มีการชาระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่
๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป
๓.๕ การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต มีเงื่อนไขดังนี้
๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม ซึ่งเป็นกระบวน
วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต
กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ข องนักศึ กษา ทั้งนี้
กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึ กษาได้ อักษร
ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
๒) กระบวนวิ ชาที่ไ ด้ล งทะเบี ยนเรี ยนในหลั กสู ตรสาขาวิ ชาเดิ มซึ่ งมิ ได้ เป็ น กระบวนวิ ช า
เดีย วกั บกระบวนวิช าใดในหลั กสู ตรสาขาวิ ชาใหม่ แต่ อ าจมีเนื้ อหาสาระเกี่ ยวข้อ งกั บ
บา งกร ะบวน วิ ช าใน หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า ใหม่ ให้ พิจ าร ณาเที ย บโอนได้ โดย
คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รบั ณฑิต ศึ กษาประจ าสาขาวิ ชาใหม่จ ะเป็น ผู้ พิจ ารณา
กระบวนวิชาที่ส มควรจะเทียบโอนมาเป็ นหน่วยกิตกระบวนวิช าตามหลั กสูตรสาขาวิช า
ใหม่ และกระบวนวิ ชา ที่ได้รั บการพิจ ารณาเทีย บโอนจะต้ องมีผ ลการศึกษาได้ อักษร
ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
ทั้ง นี้ นั ก ศึ กษาจะต้ อ งท าการช าระเงิ นค่ า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษาตามระเบี ย บของหลั ก สู ต ร
สาขาวิ ช านั้ น ๆ ใหม่ และการย้ ายสาขาวิ ชาจะเสร็ จ สมบู ร ณ์ เมื่ อ ได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการย้ า ย
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว
๔. การโอนนักศึกษา
การโอนนักศึ กษา หมายถึง การโอนนัก ศึกษาที่ต้ องการเปลี่ย นหลักสู ตรต่ างระดับ ในสาขาวิช า
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กันในมหาวิท ยาลั ยเชีย งใหม่ และ/หรือการรั บโอนนัก ศึกษาในหลัก สูตรระดั บ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึ กษาอื่น
๔.๑การโอนนั ก ศึ กษาจากระดั บปริ ญญาโทเป็ นระดับปริญญาเอกในสาขาวิช าเดี ย วกั น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
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๑) คุณสมบัติของนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ
เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามที่สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมี
หน่วยกิตสะสมอย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
๒) ขั้นตอนการดาเนินการ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อ
พิจารณาและนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๓) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูร ณ์เ มื่อ
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชาระค่าธรรมเนียมการโอน
รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว
๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต
กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิต
สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒ การโอนนั ก ศึ ก ษาจากระดั บปริ ญญาเอกเป็ น ระดั บปริ ญญาโท ใ นสาขาวิ ช าเดี ย วกั น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้
หาก
๑) นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่สอบไม่ผ่านการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น หรือ
๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด หรือ
๔) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓) ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป
การโอนนักศึกษากรณีนี้ หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้สาเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทได้ แต่ ถ้าเป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึ กษาขั้นปริญญาโท นั กศึก ษาอาจแสดง
ความจานงขอโอนเพื่อ สาเร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาโทในหลัก สูตรที่ศึ กษาอยู่ อีก ปริญ ญาหนึ่ งได้ ทั้ งนี้ การ
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สาเร็จ การศึ กษาต้ องเป็น ไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนดในหลัก สูต ร โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห าร
หลั กสู ตรบัณฑิ ต ศึก ษาประจ าสาขาวิช าและคณะกรรมการบั ณฑิต ศึก ษาประจาส่ว นงานเพื่ อเสนอให้บั ณฑิ ต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว
๔.๓ การโอนนักศึกษา
๔.๓.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบั ต รชั้ น สู ง ในสาขาวิช าที่ สัมพั น ธ์กั น ได้ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
บัณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรบั ณฑิ ตศึก ษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดั งกล่าว
๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดั บประกาศนียบั ตรบัณฑิ ตชั้น สูงเป็ นระดับปริ ญญาโท
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้
โอนเป็นนั กศึก ษาระดับปริญ ญาโท โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรบั ณฑิ ตศึก ษาประจ า
สาขาวิช าเดิ มและคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณฑิ ตศึ ก ษาประจ าสาขาวิช าใหม่ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว
๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดั บประกาศนียบั ตรบัณฑิ ตชั้น สูงเป็ นระดับปริ ญญาเอก
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้
โอนเป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร บัณฑิต ศึกษาประจ า
สาขาวิช าเดิ มและคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณฑิ ตศึ ก ษาประจ าสาขาวิช าใหม่ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว
ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒, และ ๔.๓.๓ จะโอนหน่วยกิตได้ไม่ เกิน ร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๔.๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุ ดมศึก ษาอื่ น
1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนั กศึกษาระดับ บัณฑิ ตศึกษาในหลักสูต ร
ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้ องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ
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สาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่
อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่า
หรืออักษรลาดับขั้น S ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน
ที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
๓) ในกรณีที่ค่าลาดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบัน อื่น
แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้
เข้าสู่ระบบลาดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่รับโอนและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่รับโอนแล้ว
๔) ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิ ทยานิพนธ์ การเทียบโอน
หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา
ประจาส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย และได้มีการชาระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก
รหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว
๕. การโอนกระบวนวิช าและการเทีย บโอนหน่ วยกิ ตสาหรับนักศึ กษาใหม่ ที่สาเร็จ การศึกษาหรื อ
เคยศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึก ษามาแล้ว มีเงื่อนไขดังนี้
๕.๑ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็จ การศึ กษาหรื อ เคยศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อกลับเข้ามาเป็น นักศึ กษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่ว ยกิต ที่
ได้ศึ ก ษาแล้ ว มาใช้ ใหม่ไ ด้ ทั้ งนี้ จะต้ อ งศึ กษามาแล้ วไม่เ กิน ๕ ปี นับ จากวัน ที่ ลงทะเบี ยนกระบวนวิช า ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึก ษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาประจาส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว
๕.๒ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็จ การศึ กษาหรื อ เคยศึ ก ษาในหลั ก สู ตรระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาอื่น นักศึก ษาจะเที ยบโอนกระบวนวิ ชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รั บ
โอน แต่ ต้อ งไม่ เกิน ครึ่ งหนึ่ งของจ านวนหน่ว ยกิ ตกระบวนวิ ชาในโครงสร้ างหลัก สูตรของสาขาวิชาที่ได้ รับ การ
คัดเลือกเข้า และได้ ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบีย นกระบวนวิช า ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
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หลัก สูต รบั ณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิช าและคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษาประจ าส่ วนงานได้ พิจ ารณาเห็น ชอบ
แล้ว
๕.๓ ในกรณี นัก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ส าเร็จ การศึ ก ษาในหลัก สูต รแบบก้า วหน้ า (Honor
Program) และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึก ษา เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิต ศึก ษา หากนัก ศึก ษาประสงค์ จะขอโอนกระบวนวิช าดั งกล่า วมาใช้ ในหลั กสู ตรระดั บ บัณฑิต ศึก ษา ให้
สามารถดาเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึก ษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้
ทั้ งนี้ จ ะ ต้ อ งศึ ก ษ า
มาแล้ วไม่เกิ น ๕ ปี นั บ จากวั นที่ ล งทะเบีย นกระบวนวิช า ซึ่ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรบั ณฑิ ต ศึก ษา
ประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ว
๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่ นัก ศึก ษาไปศึ ก ษากระบวนวิชาของสถาบัน อุดมศึก ษาอื่ น
๖.๑ นัก ศึก ษาบั ณฑิต ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย เชี ยงใหม่ ที่ ได้ ลงทะเบี ยนกระบวนวิช าเรี ยนใน
สถาบัน อุดมศึก ษาอื่ นขณะที่ยั งมีส ถานภาพเป็ นนั กศึ กษาของมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ อาจขอโอนหน่ วยกิ ตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา
ได้ลงทะเบีย นเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพั นธ์หรื อใกล้ เคียงกับกระบวนวิชาที่กาหนดไว้ ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและบั ณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบ
๖.๒ ค่าลาดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบัน อื่ น ซึ่งจะนามา
คานวณค่า ลาดั บขั้ น สะสมเฉลี่ย จะต้ อ งได้รั บการพิ จารณาปรั บ ให้ เข้ าสู่ ระบบค่ าล าดั บ ขั้น ตามข้อ บั งคั บของ
มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูต รบั ณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิช า
และคณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษาประจาส่วนงานแล้ว
๗. การนั บระยะเวลาการศึ กษาในทุ ก กรณีใ ห้ เริ่ม นั บจากวั นเข้ า ชั้น เรี ยนของภาคการศึก ษาที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นนัก ศึกษาครั้งแรก กรณี การรั บโอนนั กศึกษาจากสถาบันอุด มศึกษาอื่น ให้ นับจากวันเข้า ชั้นเรีย น
ของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม
๘. การปรับรหั สประจาตัว นัก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ในทุ ก กรณี ให้ ใช้ร หัส ๒ ตัว แรก
ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
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