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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะเกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา  

                                    และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากีฏวิทยา 

ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Entomology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (กีฏวิทยา) 

ชื่อย่อ  :   วท.ม. (กีฏวิทยา) 

ชื่อเต็ม :   Master of Science  (Entomology) 

     ชื่อย่อ  :   M.Sc. (Entomology) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต    

     

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2  

5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
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รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป�นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป�นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากีฏ

วิทยา พ.ศ. 2560 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 15/2564 เม่ือวันท่ี 23 

ธันวาคม 2564 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 4 

มีนาคม 2565 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 

เป�ดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษา 2565 เป�นต้นไป 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป�นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในป�การศึกษา 2566 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพเป�นผู้สอน นักวิชาการ และนักวิจัยด้านกีฏ

วิทยา ประจำองค์กรในส่วนราชการ และเอกชน   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมการขาย นัก

อนุกรมวิธานแมลง นักตรวจสอบแมลงศัตรูพืชประจำองค์กร ท่ีปรึกษาทางด้านแมลง นักวางแผนด้านนโยบาย

และแผนการจัดการศัตรูพืช รวมท้ังประกอบอาชีพส่วนตัว 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน/ประเทศ  ป� พ.ศ.ท่ี

สำเร็จ

การศึกษา 

นางอุบล ตังควานิช 3-4999-00107-98-6 รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหดิล/ไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย 

2551 

2543 

นางสาวดวงรัตน์ ธงภักดิ ์

 

3-3601-00972-33-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Entomology) 

วท.ม.(กีฏวิทยา) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

Massey University/New Zealand 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย 

2550 

2540 

2535 

นางสาวประกายจันทร์ 

นิ่มก่ิงรัตน์ 

3-3399-00112-85-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.sc.agr. (Biological Control) 

M.Sc. (Entomology) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

Kiel University/Germany 

Saga University/Japan 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย 

2555 

2548 

2546 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป�นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

           สถานการณ์ในประเทศไทยท่ีกำลังเปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและการ

เพ่ิมข้ึนของจำนวนผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเป�ดเสรีด้าน

ต่างๆภายในประเทศภูมิภาค และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ นำมาซ่ึง

การสร้างแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (2561-2580) เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของ

สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้ าหมายหลัก ซ่ึ งเน้นการ

ดำเนินการเพ่ือยุติความยากจน ปกป้องโลก และทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความม่ังค่ัง  

         จากแนวทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� ดังกล่าว ประเทศไทยกำลังเข้าสู่

การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 การพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ มี

ทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ป�ญหา และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงนับเป�นความจำเป�นอย่างยิ่ง ดังนั้นการ

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการ

พัฒนาประเทศ และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายท่ี

เก่ียวข้องกับความม่ันคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

          ในการผลิตมหาบัณฑิตด้านกีฏวิทยา จึงต้องดำเนินการในแนวทางท่ีสามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถผลิตนักวชิาการด้านกีฏวิทยา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ

วิจัย ในระดับประเทศ สามารถวางแผนบริหารจัดการแมลงศัตรู รวมท้ังนำความหลากหลายของแมลงมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อความหลากหลายของแมลง 

และการระบาดของศัตรูพืช คน และสัตว์ เพ่ือการแก้ป�ญหาแมลงศัตรูได้อย่างยั่งยืน และเป�นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพัฒนาคนเข้าสู่โลกยุคใหม่ท่ีมีความพร้อมด้านดิจิทัลและด้านธุรกิจเพ่ือการเข้าสู่การ

แข่งขันในตลาด แนวทางการผลิตบัณฑิตดังกล่าว สนับสนุนเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ในด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี และการมีกำลังคนสมรรถนะสูง เพ่ือการพัฒนาประเทศ ต่อไป 

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ป�จจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพป�ญหาทางสังคมท้ังในด้านความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคม 

คุณภาพชีวิตของประชากร และการพ่ึงพาตนเอง  การขาดทักษะการคัดกรองและการเลือกรับวัฒนธรรม

ต่างชาติของประชากรในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนนำไปสู่ยุทธศาสตร์

การพัฒนาชาติ โดย มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสำหรบัคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป�นคนท่ีสมบูรณ์
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มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม ความเสมอภาค มี

จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สร้าง

ภูมิคุ้มกันทางป�ญญา รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ��นฟู ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากีฏวิทยาครั้งนี้ ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงด้าน

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกับระบบการผลิตทางการเกษตร มีการสอดแทรก

เนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการคัดกรองข้อมูลจากสื่อต่างๆ 

เข้าไปในเนื้อหาแต่ละรายวิชา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้

ยังให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากรความหลากหลาย

ของแมลง และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าทาง

การเกษตรให้สูงข้ึน โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การผลิตพืช

ปลอดภัย และลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร เป�นต้น ป�จจุบันมีการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีของ

ประชากรในสังคมยุคป�จจุบันมากข้ึนจากโลกดิจิทัล ทำให้แหล่งเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงในห้องเรียนเช่นท่ีผ่านมา 

หลักสูตรจึงได้ออกแบบรายวิชาท่ีเป�ดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปได้ up skill และ re skill ผา่นการจัดการเรียนการ

สอนแบบ non degree 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิต
กำลังคนในภาคเกษตร จึงคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (2561-2580) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13  และเปา้หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเป�นสำคัญ เพ่ือผลิตบัณฑิต
และกำลังคนในการพัฒนาประเทศ และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเม่ือครบรอบการปรับปรุง เพ่ือเป�นการประกันคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตท่ีมีมาตรฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือนำไปสู่และการพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง
และยังยืน 
           การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยาครั้งนี้ ได้เน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้องกับแมลงท่ีมีความเป�นสากลและทันสมัย ในขณะเดียวกันมีการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการ
ประยุกต์ความรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในเชิงพาณิชย์ เน้นคุณธรรม และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการมุ่งผลิต และ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป�นคนดี และคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนา
ระบบการศึกษา และบริการวิชาการท่ีมีความหลากหลาย และมีคุณภาพอย่าง และนำข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตใน
ประเด็นต่างๆ มาปรับใช้และพัฒนาทักษะของบัณฑิตให้ดียิ่งข้ึนต่อเนื่อง  เช่น การส่งเสริมทักษะของบัณฑิตให้
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มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพร้อมปรับตัวต่อเทคโนโลยีสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การพัฒนาทางด้านภาษา การสื่อสาร และภาวะการเป�นผู้นำ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการ
สอดแทรกในกิจกรรมการเรยีนการสอนของรายวิชาต่างๆ 

12.2  ความเกีย่วข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป�นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งข้ึนโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้เพ่ือการแก้ป�ญหาให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป�นภูมิภาค
ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ และมีประชากรเป�น ๑ ใน ๓ ของประเทศ โดยมีพันธกิจผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมและปลูกฝ�งทักษะยุคใหม่ การ
พัฒนาสังคมโดยใช้งานวิจัยขับเคลื่อน การปลูกฝ�งแนวคิดการอุทิศตนเพ่ือชุมชนและสังคม   
         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป�นหน่วยงานหลักท่ีสำคัญในการผลิตบัณฑิต มีพันธกิจ
เพ่ือให้ได้บัณฑิตเกษตรศาสตร์ท่ีมีความรู้ทางวิชาการเกษตรท่ีเป�นเลิศ รวมท้ังการศึกษาทุกช่วงวัย การวิจัย 
เพ่ือตอบโจทย์ป�ญหาของประเทศ การบริการวิชาการเพ่ือช่วยแก้ไขป�ญหาให้ชุมชนและสังคม และการบริการ
ธุรกิจเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้และพ่ึงพาตนเอง  

เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการมุ่งผลิต 

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการความรู้ 

การอุทิศตนแก่สังคม และการให้บริการแก่ชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบ

การศึกษา และบริการวิชาการท่ีมีความหลากหลาย และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  จึงได้ทำการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ท่ีมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี

ในการศึกษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การดำเนินงานวิจัย เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชและ

สัตว์ และสามารถตอบโจทย์ป�ญหาของประเทศ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง 

และศัตรูธรรมชาติ เพ่ือนำมาซ่ึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมท้ังเน้นทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรให้มากยิ่งข้ึน โดยเน้นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเป�ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาท่ี

เป�ดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเป�ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเป�ดสอนโดยภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี 

13.3 การบรหิารจัดการ 

ไม่มี 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ความสำคัญของหลักสูตร 

ท่ีผ่านมางานทางด้านกีฏวิทยา เน้นการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชทางการเกษตรเป�นหลัก 

สบืเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงแนวโน้มการบริโภค

อาหารปลอดภัย จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของงานด้านกีฏวิทยา โดยครอบคลุมงานทางด้าน การแพทย์และ

ปศุสัตว์ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจทางด้านแมลง ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงมีการปรับปรุง

รายวิชาท่ีมีอยู่เดิมให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และเพ่ิมรายวิชาใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจด้านแมลง และการใช้ประโยชน์จากแมลง เพ่ือสร้างกำลังคนสู่ตลาดงานตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 

1.2 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป�นหลักสูตรท่ีมี

ปรัชญาการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเป�นศูนย์กลางโดยจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

(Outcome-Based Education, OBE)  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก หลักการและ

ทฤษฎีในสาขาวิชากีฏวิทยา มีความสามารถในการวิเคราะห์ป�ญหา และทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

ได้ เพ่ือนำความรู้ไปพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

การเกษตร และสถานการณ์โลก โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ใน

สาขาวิชาได้อย่างสรา้งสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะ

ผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ป�ญหาด้านกีฏวิทยา เพ่ือประกอบการตัดสินใจใช้วิธีการและ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจัดการแมลงศัตรูพืช คน และสัตว์ และนำความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

มาใชป้ระโยชนใ์นด้านต่างๆได้  

1.3.2 สามารถดำเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ หรือแก้ป�ญหาด้านกีฏวิทยาท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันได้ โดย

คำนึงถึงคุณธรรมและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกีฏวิทยา และร่วมมือกับผู้อ่ืนในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  
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1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสตูร บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏ

วิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จะตองบรรลุผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program learning 

outcomes, PLOs) และผลลัพธการเรียนรูยอยของหลักสูตร (Sub program learning outcomes, Sub-

PLOs) ดังนี้ 

PLO 1 ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี สำคัญทางกีฏวิทยา เพ่ือใช้ในการแก้ป�ญหาหรือโจทย์วิจัยด้านกีฏวิทยา

ท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ 

Sub-PLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎี สำคัญทางกีฏวิทยา และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องได้ 

Sub-PLO 1.2 ประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้เพ่ือแก้ป�ญหาหรือโจทย์วิจัยด้านกีฏวิทยาท่ีซับซ้อนได้ 

          Sub-PLO 1.3 เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการแก้ไขป�ญหาศัตรูพืช คน และ สัตว์ และใช้

ประโยชน์จากแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

PLO 2 พัฒนาโจทย์วิจัย วางแผนการทดลอง ดำเนินการวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านกีฏวิทยาโดยคำนึงถึง

กฏหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

Sub-PLO 2.1 ดำเนินการทดลองโดยคำนึงถึงกฏหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

Sub-PLO 2.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ป�ญหาสำคัญทางกีฏวิทยาท่ีเกิดข้ึนได้ 

PLO 3 สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกีฏวิทยาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 Sub-PLO 3.1 สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกีฏวิทยาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

Sub-PLO 3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

PLO 4 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังบทบาทผู้นำและผู้ร่วมงาน และมีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

Sub-PLO 4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังบทบาทผู้นำและผู้ร่วมงาน 

Sub-PLO 4.2 มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับช้ันป� (Yearly learning outcomes, YLOs) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) จะต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นป� ดังนี้ 

1.5.1 ชั้นป� ท่ี 1 นักศึกษาสามารถ อธิบายหลักการและทฤษฎี สำคัญทางกีฏวิทยา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ป�ญหาสำคัญทางกีฏวิทยาท่ีเกิดข้ึนได้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน ท้ังบทบาทผู้นำและ

ผู้ร่วมงาน 
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1.5.2 ชั้นป�ท่ี 2 นักศึกษา พัฒนาโจทย์วิจัย วางแผนการทดลอง ดำเนินการวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์

ด้านกีฏวิทยา สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกีฏวิทยาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยใีนการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  

 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

ในระหว่างการใช้หลักสูตร หลักสูตรได้วางแผนการพัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกำกับ

หลักสูตรให้เป�นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป�นไปตามเกณฑ์ ของ ASEAN 

University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ประกอบด้วย 8 เกณฑ์คุณภาพ ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content)  

เกณฑ์คุณภาพท่ี 3 แนวทางจัดการเรียนและการสอน  (Teaching and Learning Approach) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 6 การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 7 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรใหหลักสูตรมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ 

ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ หลักฐาน 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ หลักฐาน 

1.หลักสูตร 
1.1 กำกับหลักสูตร
ให้เป�นไปเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 
 

 
1.1 กำกับและติดตาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ให้มีคุณสมบัติเป�นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
1.1 หลกัสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

 
1.1 รายงานการตรวจ
ประเมินหลักสูตร  
1.2 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

2.ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 
 
 
 

2.1 กระบวนการสร้าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีประกอบด้วย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง 
2.2 การสื่อสารและการ
ถ่ายทอด (PLOs) สู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีท่ีสำคัญทุกกลุ่มของ
หลักสูตร  
2.3 การนำเอา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
และคณะ รวมท้ัง Learning 
taxonomy มาพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร  

2.1 การบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) ของชั้นป� และเม่ือ
จบการศึกษา 
(Achievement of PLOs) 
ของนักศึกษารายบุคคล 
2.2 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 1 Expected 
Learning Outcomes 
 

2.1 มคอ. 2 
2.2 แบบสรุปความ
ต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
2.3 ช่องทางการสื่อสาร
กับ stakeholders 
2.4 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

3.โครงสร้าง
หลักสูตรและ
เนื้อหา 

3.1 หลักสูตรมีกระบวนการ
นำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา  
3.2 หลักสูตรมีกระบวนการ
เลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ในการนำ
ข้อเสนอแนะมาออกแบบ
โครงสรา้งหลักสตูร รวมถึง 
ภาระความรับผิดชอบใน
รายวิชา  
3.3 หลักสูตรฯ มี
กระบวนการทบทวน 
ปรับปรุงเนื้อหา เพ่ือให้
ทันสมัย ตามความต้องการ
ของภาคการทำงาน 
3.4 การเผยแพร่หลักสูตรใน
ทุกช่องทาง เช่น Facebook 
Website ของสาขาวิชาและ 
คณะ  

3.1 หลักสูตรมีความ
ครอบคลุมทันสมัยและ
พร้อมใช้งานและมีการ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียท้ังหมด 
3.2 การออกแบบหลักสูตร
สอดคล้องอย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสมกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 
3.3 แผนกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum mapping, 
CM) 
3.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (Course learning 
outcomes, CLOs) 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 2 
Programme structure 

3.1 มคอ. 2 
3.2 มคอ. 3-6 
3.3 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
3.4 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ หลักฐาน 

and content) 

4. แนวทางจัดการ

เรียนและการสอน 

4.1 หลักสูตรมีการถ่ายทอด
ปรัชญาทางการศึกษาสู่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำคัญของ
หลักสูตร 
4.2 หลักสูตรฯ การจัดเรียน
การสอนท่ีเน้นทักษะการทำ
วิจัยได้ด้วยตนเอง ทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเสริมความรู้ด้าน
การเป�นผู้ประกอบการ  
4.3 หลักสูตรฯ เป�ดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน  

4.1 จำนวนรายวิชาท่ีเป�น 
Active learning  
4.2 รายวิชาท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) และ
รายวิชาท่ีส่งเสริมการเป�น
ผู้ประกอบการ 
4.3. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 3 Teaching 
and learning approach 
 

4.1 มคอ. 3-6 
4.2 ผลประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษา
ต่อรายวิชาใน
ภาพรวม 

4.3 รายงานต่างๆของ
นักศึกษา เช่น สหกิจ 
(กรณีปริญญาตรี) 

4.4 รายงานการศึกษา
ตนเอง(Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

5. การประเมิน

ผู้เรียน 

5.1 หลักสูตรฯ มีวิธีการ
วัดผลและประเมินผู้เรียนท่ี
หลากหลาย และสอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (CLOs) 
5.2 หลักสูตรฯ มี
กระบวนการรับฟ�งข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
เก่ียวกับเรื่องการเรียน  
5.3 หลักสูตรฯ มีระบบการ
ทำข้อตกลงในการให้ผล
สะท้อนผลการเรียนของ
นักศึกษา 

5.1 ผลการทวนสอบรายวิชา
ในระดับหลักสูตร 
5.2 จำนวนข้อร้องเรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
5.3 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
5.4. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 4Student 
assessment 

5.1 ตัวอย่างเครื่องมือท่ี
ใช้ประเมินผู้เรียน 
5.2 ตัวอย่าง rubrics, 
marking scheme 
5.3 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

6.บุคลากรสาย
วิชาการ  

6.1 หลักสูตรฯ การกำหนด
ภาระงาน และสมรรถนะท่ี
คาดหวังของบุคลากรสาย
วิชาการ 
6.2 หลักสูตรฯ กระบวนการ
ติดตามและประเมินภาระ
งาน ของบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเรียนการสอน 
งานวิจัย และ บริการวิชาการ  
6.3 หลักสูตรฯ มีระบบการ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลากรสายวิชาการตาม
ความตอ้งการ  

6.1 ภาระงานตามเกณฑ์ 
6.2 การเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
6.3 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
6.4 ผลงานตีพิมพ์/สทิธบิัตร 
6.5 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 5Academic 
staff 

6.1 รายงานภาระงาน
อาจารย์ 
6.2 คู่มืออาจารย์ 
6.3 แผนพัฒนาบุคลากร 
6.4 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

7. การบริการและ
ช่วยเหลือผู้เรียน 

7.1 หลักสูตรฯ มีการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ เรื่อง
เกณฑ์การรับเข้า ข้ันตอนการ
รับ และเกณฑ์สำเร็จ

7.1 จำนวนการรับเข้าตาม
แผน  
7.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

7.1 รายละเอียด
กระบวนการรับเข้า 
7.2 รายงานผล
การศึกษาของนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ หลักฐาน 

การศึกษาไว้อยา่งชัดเจน 
7.2 หลักสูตรฯ มี
กระบวนการติดตาม 
ความก้าวหน้าของการเรียน 
และด้านอ่ืนๆ ของนักศึกษา 
7.3 หลักสูตรฯ มีกิจกรรม
หรือโครงการเสริมหลักสูตร 
ในการพัฒนาผู้เรียน  

7.3 จำนวนการตกออก/
ลาออก ของนักศึกษา  
7.4 จำนวนโครงการเสริม
หลักสูตร 
7.5 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 6Student 
support services 

7.3 รายงานโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7.4 รายงานความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน และการให้บริการ 
7.5 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

8. สิ่งอำนวยความ
สะดวกและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.1 หลักสูตรฯ มีระบบ
สำรวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ในแต่
ละป�  
8.2 คณะ ฯ มีระบบการ
ให้บริการด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย ตลอดท้ัง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา การวิจัย และ 
บริการวิชาการ  

8.1 ความเพียงพอ การ
เข้าถึง และพร้อมใช้ของสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 
8.2 เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน
มีสมรรถนะในการให้บริการ 
8.3 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 7Facilities 
and infrastructure 

8.1 บัญชีครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ต่างๆในการ
ให้บริการ 
8.2 รายงานการใช้
เครื่องมือ 
8.3 แผนครุภัณฑ์และ
การบำรุงรักษา 
8.4 การประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
8.5 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

9. ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

9.1 หลักสูตรฯ มีระบบการ
ติดตามอัตราการสำเร็จ
การศึกษา การได้งานทำ 
รวมท้ังผลงานวิจัยของ
นักศึกษา  

9.1 ร้อยละจำนวนนักศึกษา
ท่ีสำเร็จการศึกษา   
9.2 ร้อยละการได้งานทำ
ของบัณฑิต 
9.3 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร AUN-
QA Criterion 8Output 
and outcomes 

9.1 ระบบการ
ประเมินผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิต 
9.2 รายงานภาวะการมี
งานทำ 
9.3 รายงานประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
9.4 รายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-
assessment report, 
SAR และผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
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1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป�นแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษา แบ่งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

ภาคการศึกษาปลาย      เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ ์

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ให้เป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

2558 

2.2.2 ให้เป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

หมวดท่ี 5 ข้อ 21.2 หรือเป�นไปตามระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่  

2.2.3 ผู้สมัคร แผน ก แบบ ก 1 ต้องเป�นผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้านกีฏวิทยา ไม่ต่ำกว่า 2 ป� 

หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

2.2.4 ผู้สมัคร แผน ก แบบ ก 2 ต้องเป�นผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขากีฏวิทยา คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

2.3 ป�ญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เนื่องจากหลักสูตรนี้รับนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้อง ซ่ึงนักศึกษาบางคนอาจไม่มีประสบการณ์มาก่อน  จึงอาจมีป�ญหาทางด้านพ้ืนฐานความรู้ทางกีฏ

วิทยาและพ้ืนฐานการวิจัย  รวมท้ังทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานวิจัย 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขป�ญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

หลักสูตรได้จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่อง   และมีระบบให้คำปรึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาท่ีมี

ป�ญหา โดยให้นักศึกษาลงเรียน และสอบผ่านรายวิชา AG 107 202 การประมวลความรู้ทางกีฏวิทยา และได้

ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 ในภาคการศึกษาแรกของการศึกษา รวมท้ังการสอนเสริมเพ่ือแก้ป�ญหาตามข้อ 2.3 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น Journal club เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานวิจัย

ทางกีฏวิทยา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป� 

 
จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแต่ละป�การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
แผน
ก 

แบบ 
ก 1 

แผน
ก 

แบบ 
ก 2 

แผน
ก 

แบบ 
ก 1 

แผน
ก 

แบบ 
ก 2 

แผน
ก 

แบบ 
ก 1 

แผน
ก 

แบบ 
ก 2 

แผน
ก 

แบบ 
ก 1 

แผน
ก 

แบบ 
ก 2 

แผน
ก 

แบบ 
ก 1 

แผน
ก 

แบบ 
ก 2 

ป�ท่ี 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ป�ท่ี 2 - - 4 4 4 4 4 4 4 4 

รวม  4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 4 4 4 4 4 4 4 4 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ป�งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

รวมรายรบั 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

ประมาณการรายจ่าย ป�งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

งบครุภัณฑ์ 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ) 

90,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

รวมรายจ่าย 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร =      100,000   บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป�นแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป�นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป�นไปตามระเบียบ/หรือ

ประกาศฯท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

           3.1.1  จำนวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 1      รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2      รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

 จำนวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 38 

1)  หมวดวิชาบังคับ 2 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

8 

2)  หมวดวิชาเลือก - 12 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 38 18 

รวม 38 38 

 

3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

           (1) หมวดวิชาบังคับ                                              ไม่นับหน่วยกิต 

             AG 107 891   สัมมนาทางกีฏวิทยา 1                        1 (1-0-2) 

                                      Seminar in Entomology I 

                    AG 107 892   สัมมนาทางกีฏวทิยา 2                        1 (1-0-2) 

                    Seminar in Entomology II 

           (2) วิชาวิทยานิพนธ์ 

             AG 107 898  วิทยานิพนธ์                                           38 หน่วยกิต 

                             Thesis 

            3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2  

(1) หมวดวิชาบังคับ                                                  8 หน่วยกิต 

                  **AG 107 301   โครงสร้างแมลงและหน้าท่ี                           3 (2-3-5) 

                    Insect Structure and Function 
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                   *AG 107 701   ระเบยีบวิจัยทางกีฏวิทยา                            3 (2-3-5) 

                    Entomology Research Methodology 

                    AG 107 891   สัมมนาทางกีฏวทิยา 1                        1 (1-0-2) 

                                      Seminar in Entomology I 

                    AG 107 892   สัมมนาทางกีฏวิทยา 2                        1 (1-0-2) 

                    Seminar in Entomology II 

(2) หมวดวิชาเลือก 

ใหเ้ลอืกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาของสาขาวิชาอ่ืน หรือรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

หรือรายวิชาท่ีเป�ดเพ่ิมเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

            **AG 107 101  อนุกรมวธิานของแมลง                      3 (2-3-5) 

                    Systematic Entomology   

   AG 107 201  การประมวลความรู้ทางกีฏวิทยา                   3 (2-3-5) 

                    Comprehension in Entomology 

*AG 107 202   แมลงกินได้เพ่ือเป�นอาหารคนและสตัว์             3 (2-3-5) 

                   Edible Insects for Food and Feed 

  **AG 107 401  พิษวิทยาและการจัดการสารกำจัดแมลง          3 (2-3-5) 

                    Toxicology and Management of Insecticides  

**AG 107 501  วิทยาเห็บไรและแมงมุม                             3 (2-3-5) 

                    Acarology and Araneology 

                  **AG107 601  เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช                 3 (2-3-5) 

                    Insect Pest Management Technology 

                     AG 107 602  แมลงพาหะของโรคพืช                              3 (2-3-5) 

                    Insect Vector of Plant Diseases  

                  **AG 107 603  ความต้านทานของพืชต่อแมลง                     3 (2-3-5) 

                    Host Plant Resistance to Insects 

                   *AG 107 604  กีฏวิทยาทางการแพทย์และปศุสัตว ์               3 (2-3-5) 

                                      Medical and Veterinary Entomology 

                   *AG 107 605  ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลง                         3 (2-3-5) 

                                      Entomopathogenic Nematodes 

                   *AG 107 606  นวัตกรรมชีวภัณฑ์                                    3 (2-3-5) 

                                      Innovative Bio-Product 

                   *AG 107 801  หัวข้อเฉพาะทางกีฏวิทยา                            3 (3-0-6) 
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                                     Selected Topics in Entomology 

                   (3) วิชาวิทยานิพนธ ์

   AG 107 899  วิทยานิพนธ์                                  18 หน่วยกิต 

                                      Thesis  

                     * รายวิชาใหม่ 

                    ** รายวชิาเปลีย่นแปลง 

 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี 2083/2559 เรื่องการใช้
ระบบรหัสวชิาประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2559  

อักษรย่อ AG               หมายถึง คณะเกษตรศาสตร์ 
ตัวเลข10 สองหลกัแรก   หมายถึง สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร 
                                          การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 
ตัวเลขหลักท่ี 3             หมายถึง ระดับของรายวิชา 
ตัวเลขหลักท่ี 4             หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา 
          เลข 1              หมายถึง หมวดวิชาอนุกรมวิธาน 
          เลข 2              หมายถึง หมวดวิชานิเวศวิทยา 
          เลข 3              หมายถึง หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
          เลข 4              หมายถึง หมวดวิชาพิษวิทยา 
          เลข 5              หมายถึง หมวดวิชาไรวิทยา 
          เลข 6              หมายถึง หมวดวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 
          เลข 7              หมายถึง หมวดวิชาเทคนิควิจัยทางกีฏวิทยา 
          เลข 8              หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ป�ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  
ตัวเลขหลักท่ี 5 และ 6    หมายถึง ลำดับท่ีของรายวิชา 
 

3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
   

 ป�ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต            

  แผน ก  แบบ 
ก 1 

   แผน ก แบบ  
ก 2 

   **AG 107 301 โครงสร้างแมลงและหน้าท่ี - 3 (2-3-5) 

 Insect Structure and Function   
**AG 107 701 ระเบียบวิจัยทางกีฏวิทยา - 3 (2-3-5) 
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  AG 107 898 

 
XXX XXX   

Entomology Research Methodology
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
วิชาเลือก 
Elective Course 
       รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
            รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 

 
10 
 
- 
 

10 
10 

 
- 
 
3 
 
9 
9 

   

  ป�ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ  
ก 1 

   แผน ก แบบ 
ก 2 

    AG 107 891 สัมมนาทางกีฏวทิยา 1 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 
  Seminar in Entomology I (ไม่นับหน่วยกิต)  
   AG 107 898 วิทยานิพนธ ์ 10 - 
  

  AG 107 899 
 

XXX XXX  
 

Thesis 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
วิชาเลือก 
Elective Course 

 
- 
 
- 
 

 
2 
 
9 
 

               รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 12  
              รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 20 21  

    

 ป�ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ 

 ก 1 
 แผน ก แบบ  

ก 2 

  AG 107 892 สัมมนาทางกีฏวิทยา 2 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 
 Seminar in Entomology II (ไม่นับหน่วยกิต)  

  AG 107 898 วิทยานิพนธ ์ 10 - 
   

  AG 107 899 
Thesis 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

 
- 

 
10 

XXX XXX วิชาเลือก 
         Elective Course 

- - 

               รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11 
            รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 

 

30 32 
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  ป�ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ  

ก 1 
 แผน ก แบบ 

ก 2 

 AG 107 898 วิทยานิพนธ ์ 8  
  Thesis   
 AG 107 899 

 
XXX XXX  

 

วิทยานิพนธ ์
Thesis 
วิชาเลือก 
Elective Course 

- 
 
- 

6 
 
- 

               รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรยีน 8 6 
            รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 38 38 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

**AG 107 101   อนุกรมวิธานของแมลง                                                             3(2-3-5) 

             Systematic Entomology 

              เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การจัดจำแนกและเรียกชื่อลำดับข้ันแมลง ประเภทของลักษณะทางอนุกรมวิธาน การจำแนกทาง

อนุกรมวิธานทางชีววิทยาและสายวิวัฒนาการของแมลง การจำแนกวงค์แมลงในอันดับท่ีสำคัญ ชีววิทยา แหล่ง

อาศัย รวมท้ังเทคนิคในการสร้างกุญแจวิเคราะห์ทางอนุกรมวิธาน  

          Hierarchical classification and nomenclatures, type of taxonomic characters, insect 

biological systematics and phylogeny, families identification of the importance orders of the 

adult insects including their biology and habitats 

 

AG 107 201   การประมวลความรู้ทางกีฏวิทยา                                                     3(2-3-5) 

          Comprehension in Entomology 

                   เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

โครงสร้างลักษณะภายนอกและภายในของแมลง การพัฒนาการเจริญเติบโตของแมลง และพฤติกรรม

ของแมลง ความสำคัญของแมลงในระบบนิเวศ แมลงกับสิ่งแวดล้อม แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจและแมลงมี

ประโยชน์ หลักการควบคุมแมลงศัตรู 

Insect external and internal structures, insect development and behavior, importance 

in ecosystem, insects and environment, economic and beneficial insects, principles of insect 

pest control 
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*AG 107 202  แมลงกินได้เพ่ือเป�นอาหารคนและสัตว์                      3 (2-3-5) 

                     Edible Insects for Food and Feed 

                    เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การผลิตและการจัดการฟาร์มเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่า โภชนสาร สาร

ออกฤทธิ์ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ การตลาดและการเป�นผู้ประกอบการ 

Production and commercial farm management, processing technology and value 

added, nutritional values, bioactive substances and utilization, marketing and 

entrepreneurship 

 

**AG 107 301 โครงสร้างแมลงและหน้าท่ี                                          3(2-3-5)

           Insect Structure and Function  

                     เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

โครงสร้างของแมลง วิวัฒนาการของโครงสร้าง   หน้าท่ีของโครงสร้าง และระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับพัฒนาการและการดำรงชีวิตของแมลง 

 Insect structure, Evolution of insect structure, function of structures and systems 

related to the development and life of insects 

 

**AG 107 401 พิษวิทยาและการจัดการสารกำจัดแมลง                     3(2-3-5) 

           Toxicology and Management of Insecticides  

            เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การจำแนกกลุ่ม กลไกการออกฤทธิ์ เมแทบอลิซึม การสร้างความต้านทานของแมลงต่อสารกำจัด

แมลง ความสำคัญของสารพิษตกค้าง การเคลื่อนย้ายและแปรสภาพในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์

สารกำจัดแมลงตกค้าง  ผลกระทบของสารกำจัดแมลงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตท่ีไม่ใช่เป้าหมายในการ

ป้องกันกำจัด 

Classification, mode of action, metabolism, insecticide resistance, importance of 

insecticide residues, fate and transformation in organisms and environment, insecticide 

residues analysis, impact of insecticide to environment and non-target organisms 

 

**AG 107 501   วิทยาเห็บไรและแมงมุม                                  3(2-3-5) 

                      Acarology and Araneology 

    เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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โครงสร้าง หน้าท่ี นิเวศวิทยา และการจัดจำแนกของ เห็บ ไร และแมงมุม ความสำคัญของไรศัตรู

สำคัญของพืช ผึ้ง คน และสัตว์ ไรตัวห้ำ ลักษณะการทำลาย หลักการควบคุมไรและเห็บ ความสำคัญของการ

ใช้แมงมุมควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธีและแมงมุมพิษท่ีสำคัญ 

      Structure, function, ecology and classification of ticks, mites and spiders, importance 

of important mite pest of plants, bees, men and animals, predator mite, types of injury, 

principle of mite and tick control, importance of spider in biological control and venomous 

spiders 

 

**AG 107 601   เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช                                               3(2-3-5) 

             Insect Pest Management Technology 

              เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 แนวคิดของการจัดการแมลงศัตรูพืช ข้ันตอนการดำเนินงานทางการจัดการแมลงศัตรูพืช เทคนิคเสริม 

การสุ่มตัวอย่างแมลงศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและใช้อากาศยานไร้คนขับในการประเมินความ

หนาแน่นของแมลง การระบาดของแมลงศัตรูพืช  การสร้างโมเดลแมลงศัตรูพืชเพ่ือพยากรณ์การระบาด การ

ตัดสินใจ  

 Concepts of insect pest management, insect pest management processes, supporting 

tactics, insect sampling, using GIS and drone technology for insect density evaluation, insect 

outbreak, developing model for insect outbreak forecasting, decision making 

 

AG 107 602    แมลงพาหะของโรคพืช                                                              3(2-3-5) 

           Insect Vector of Plant Diseases 

            เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ระหว่าง  แมลงพาหะ  เชื้อจุลินทรีย์  และพืช  ลักษณะอาการผิดปกติของพืชท่ีเกิดจาก

สารพิษของแมลง ลักษณะอาการโรคพืชท่ีเกิดจากแมลงพาหะนำเชื้อสาเหตุโรค การอยู่ร่วมกันระหว่างแมลง

พาหะและจุลินทรีย์รว่มอาศัย   ชนิดและชีววิทยาแมลงพาหะ  กลไกการถ่ายทอดโรคสู่พืช  เทคโนโลยีชีวภาพ

เก่ียวกับแมลงพาหะ  การควบคุมแมลงพาหะแบบบูรณาการ และกรณีศึกษาแมลงพาหะสาเหตุโรคพืชท่ีสำคัญ

ทางเศรษฐกิจและการควบคุม  

Relationship between insect vectors, microorganisms and plants, plant symptom 

injury caused by toxigenic insects, plant disease symptom caused by insect vectors of plant 

pathogen, symbiosis between insects and microorganisms, insect vector species and their 

biology, mechanisms of disease transmission, biotechnology in insect vectors, integrated 

control of insect vectors, case studies of insect vectors of major economic crops and control   
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**AG 107 603     ความต้านทานของพืชต่อแมลง                                                 3(2-3-5) 

               Host Plant Resistance to Insects 

                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลักการ กลไก และสาเหตุท่ีพืชมีความต้านทานแมลง  สารทุติยภูมิในพืชต้านทานแมลง เทคนิคต่างๆ 

ในการทดสอบและคัดเลือกพืชต้านทานแมลง  บทบาทและประโยชน์ของพืชต้านทานแมลงในการบริหาร

แมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

Principles mechanisms and causes of plant resistance to insect, secondary 

substances in plant resistance to insect, techniques for testing and selecting plant resistance 

to insect, roles and usefulness of plant resistance to insect for integrated insect pest 

management 

 

**AG 107 604    กีฏวิทยาทางการแพทย์และปศุสัตว์                                            3(2-3-5) 

                       Medical and veterinary Entomology   

                        เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

จำแนกชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยา และความสามารถในการถ่ายทอดโรคของสัตว์ขาปล้องในทาง

การแพทย์และปศุสัตว์ หลักการระบาดวิทยา รวมถึงการป้องกันกำจัด ป�จจัยท่ีเก่ียวข้องกับการระบาดของ

แมลงพาหะ ตัวให้อาศัย ปรสิต พาหะ และแหล่งระบาด  

Identification, biology, ecology, potential for disease transmission of medical and 

veterinary arthropod.  The principles of epidemiology and pest management. The factors 

involved in the epidemiology of vector-borne diseases, host, parasite, vector and reservoir 

 

**AG 107 605   ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลง                                                     3(2-3-5) 

             Entomopathogenic nematodes 

              เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ศึกษาในแง่ชนิด การจำแนกลักษณะ

สำคัญ ชีววิทยา พฤติกรรม กลไกในการก่อโรค ป�จจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการดำรงชีวิต การผลิตเพ่ิมปริมาณ การ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา แนวทางการนำไปใช้ในการควบคุม

แมลงศัตรูพืช 

The use of entomopathogenic nematodes to control insect pests, a study on 

different aspects: species, identification, biology, behavior, mechanisms of control, factors 

related to its survival, mass production, quality control and standardization, formulation, 

commercial product, storage, guideline for insect pest control 
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*AG 107 606    นวัตกรรมชีวภัณฑ์            3(2-3-5) 

                      Innovative Bio-Product 

                       เง่ือนไขของรายวิชา : AG 104 001 

 การพัฒนานวัตกรรมชีวภัณฑ์เพ่ือการป้องกันกำจัดศัตรูพืช กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ใหม่ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการทดสอบ และการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และ

การเป�นผู้ประกอบการ 

 Development of innovative bio-products to control pests, new bio-product 

development process, product design and packaging, product prototype and testing, and 

marketing strategies, and entrepreneurship 

 

 

**AG 107 701   ระเบียบวิจัยทางกีฏวิทยา                     3(2-3-5) 

             Entomology Research Methodology 

              เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 กระบวนการในการวิจัยทางกีฏวิทยา จรรยาบรรณในการวิจัย  การกำหนดป�ญหาหรือโจทย์ของการ

วิจัย การวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางกีฏวิทยา วิธีการรวบรวม

ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผล การแปลผล การจัดทํารายงานและ

การเผยแพร่ผลงานวิจัย   

 Concept and procedure in entomological research, ethics in research, defining 

research problem, research design, sample size and design in entomology research, methods 

of data collection, the application of statistical methods and software for data analysis, 

interpretation result, writing a research report and publication 

 

*AG 107 801 หัวข้อเฉพาะทางกีฏวิทยา                                                             3 (3-0-6) 

                    Selected Topics in Entomology 

                     เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หัวข้อเฉพาะทางกีฏวิทยาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค

การศึกษา) 

Selected topics in entomology for graduate student (topics are subject to change 

each semester) 

 

AG 107 891 สัมมนาทางกีฏวิทยา 1                                                    1(1-0-2) 
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        Seminar in Entomology I 

            เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การเขียนและรูปแบบการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลการตรวจเอกสาร

งานวิจัยในสาขากีฏวิทยา 

Writing and type of scientific paper writing, and presenting report on literature 

reviews related to entomology 

 

AG 107 892 สัมมนาทางกีฏวิทยา 2                                                  1(1-0-2) 

       Seminar in Entomology II 

       เง่ือนไขของรายวิชา : AG 107 891 

การเขียนบทความวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วน 

และข้ันตอนการเตรียมต้นฉบับเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการทางกีฏวิทยา 

Writing scientific paper, data collection, data evaluation, presentation of preliminary 

results of thesis and manuscripts preparation for publication in entomology journals 

 

 

 

AG 107 898 วิทยานิพนธ์                                                                           38 หน่วยกิต 

       Thesis 

                เง่ือนไขของรายวิชา : สำหรับ แผน ก แบบ ก1 

การสืบค้นข้อมูล การออกแบบวางแผนงานวิจัย การเตรียมและการนำเสนอโครงร่าง งานวจิัยเฉพาะ

เรื่องทางสาขาวิชากีฏวิทยา การทำวิจัย การเขียนและการรายงานผลการวิจัย และตีพิมพ์ผลงาน 

Information searching, experimental design, research planning, preparation and 

presentation of a research proposal relevant to the field of entomology, research, writing 

and reporting of the proposed research project, and research publication 

 

AG 107 899 วิทยานิพนธ์                                                                           18 หน่วยกิต 

        Thesis 

        เง่ือนไขของรายวิชา : สำหรับ แผน ก แบบ ก2 

การเตรียมโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย การทำวิจัย และการเขียนผลงานวิจัย

เฉพาะเรื่องทางสาขากีฏวิทยาในรูปของวิทยานิพนธ์   

Research proposal preparation, research proposal presentation, conducting research 

and writing thesis in the field of entomology 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ ชื่อสถาบัน/ประเทศ  ป� พ.ศ.ท่ี

จบ 

1 นางอุบล ตังควานิช 3-4999-00107-98-6 รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล/ไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 

2551 

2543 

2 นางสาวดวงรัตน์ ธงภักดิ ์ 3-3601-00972-33-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Entomology) 

วท.ม. (กีฎวิทยา) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

MasseyUniversity/New Zealand 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/์ไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 

2550 

2540 

2535 

3 นางสาวประกายจันทร์  

น่ิมก่ิงรัตน์ 

3-3399-00112-85-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.sc.agr. (Biological Control) 

M.Sc. (Entomology) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

Kiel University/Germany 

Saga University/Japan 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 

2555 

2548 

2546 

4 นางสาวยุวธิดา ศรีพลแท่น 5-4403-00016-08-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Entomology) 

วท.ม. (กีฎวิทยา) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

National Chung Hsing University 

/Taiwan 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 

2558 

2551 

2548 

5 นายวิถี เหมือนวอน 3-2406-00702-65-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (กีฏวิทยา) 

วท.ม. (กีฏวิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/์ไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย 

2556 

2549 

2546 

6 นายนรินทร์ ชมพูพวง 1-3499-00167-98-3 อาจารย ์ วท.ด. (สัตววิทยา) 

วท.ม. (สัตววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย 

2561 

2555 

2552 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ ชื่อสถาบัน/ประเทศ  ป� พ.ศ.ท่ี

จบ 

1 นางสาวยุพา หาญบุญทรง 3-1020-02486-42-9 ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Insect Molecular Genetics)  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

Lincoln University/New Zealand              

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/์ไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 

2537 

2529 

2527 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

5.   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

      นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยจะต้องกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีต้องสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน มี

การสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และมีการนำเสนอ การสอบ และ ส่งเล่มรายงานตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

               5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

                  การทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อและได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อน จึงจะ

สามารถเริ่มดำเนินการได้ และในการทำวิทยานิพนธ์จะต้องทำตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด

อย่างเคร่งครัด และมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยผลงานวิจัยจากการทำวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรือได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

               5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

                  นักศึกษาต้องเข้าใจกระบวนการทำวิจัย การใช้เครื่องมือในการทำวิจัย มีทักษะการวิจัย คิด

วิเคราะห์และสามารถทำวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  

               5.3 ช่วงเวลา 

                  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ป�ท่ี 1 เป�นต้นไป 

               5.4 จำนวนหน่วยกิต  

         5.4.1 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                   จำนวน  38  หน่วยกิต  

         5.4.2 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2                   จำนวน  18  หน่วยกิต  

             5.5 การเตรียมการ 

                  คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำกับดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาในหลักสูตร เก่ียวกับความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านในสาขาผ่านการปฐมนิเทศ นักศึกษาเป�นผู้เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ 

และแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา ผ่านความเห็นชอบของกรรมการในหลักสูตร หรือแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ี

เก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมภายหลัง และสามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้ท่ีมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

ด้านงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกคณะเป�นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เพ่ือให้งานวิทยานิพนธ์มี

คุณภาพ มีการกำหนดชั่วโมงการคำให้ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล

ข่าวสาร พร้อมท้ังให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

          5.6 กระบวนการประเมินผล  

แผน ก แบบ ก1 แบ่งการประเมินออกเป�น 2 ส่วน ได้แก่ 

1) ประเมินการให้ผ่านรายวิชา โดยใหร้ะดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนต่ำกว่า U (กรณีแผน ก 

แบบ ก1) หรือ C (กรณีแผน ก แบบ ก2) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ต้องลงทะเบียนซ้ำ 

2) ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. การให้เกรดวิทยานิพนธ์ผ่าน (S) ใน 3 หน่วยกิตแรก เม่ือผ่านการสอบหรือประเมินเค้าโครง

วิทยานิพนธ์  
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2. การให้เกรดวิทยานิพนธ์ผ่าน (S) ในหน่วยกิตถัดไป จะประเมินตามสัดส่วนงานท่ีได้ดำเนินการ

เสร็จสิ้น ตามแผนงานวิจัยท่ีได้กำหนดไว้ของรายบุคคล ผ่านการเสนอรายงานต่อกรรมการประจำหลักสูตรและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาในกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  

3. การให้เกรดวิทยานิพนธ์ผ่าน (S) ในหนว่ยกิตสุดท้าย นักศึกษาต้องมีร่างรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  

4. การประเมินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป�นไปตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 และการตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยานิพนธต์ามเกณฑ์จบการศึกษาของหลักสูตร 

 

5.7 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1 ประยกุต์ใช้หลักการและทฤษฎี สำคัญทางกีฏวิทยา เพ่ือใช้ในการแก้ป�ญหาหรือโจทย์วิจัยด้าน

กีฏวทิยาท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ 

2 พัฒนาโจทย์วิจัย วางแผนการทดลอง ดำเนินการวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านกีฏวิทยาโดย

คำนึงถึงกฏหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

3 สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกีฏวิทยาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

4 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังบทบาทผู้นำและผู้ร่วมงาน มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร ไดกําหนดอัตลักษณ ของบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร คือ AGGIE KKU  

ซ่ึงคณะ/หลักสูตร มีการกําหนดกลยุทธ/โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกเหนือจากการเรียน

การสอนในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดานตางๆ คือ  

1) พรอมปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Adaptability) 

2) มีความมุมานะอดทนและมีความคิดสรางสรรค (Grit and Growth mindset) 

3) มีใจโอบออมอารีตอเพ่ือนรวมงาน (Generosity) 

4) ใฝรูเทคโนโลยี ( IT and Innovation) 

5) พรอมเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

6) มีความรูในสายวิชาชีพ (Knowledge) 
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7) มีความกระตือรอืรนในการแสวงหาความรูและการทํางาน (Keenness) 

8) พรอมทํางานเปนทีมและยอมรับความเห็นตางเพ่ือประโยชนของสวนรวม (Unity) 

(ปรับตัวไว ใจออมอารี มีมานะ คิดสรางสรรค มีฐานเปนผูประกอบการ มึความรู สูงาน สานสามัคคี) 

โดยมีรายละเอียดโครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด ดังตารางท่ี 3  

 

 



 

 

27 

 

  การประเมินคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ตัวชี้วัด กิจกรรมและโครงการของคณะเกษตรศาสตร 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.พรอมปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก (Adaptability) 

ผลประเมินตัวเอง การแสวงหาความรู และ update งานดานกีฏวิทยา ขาวที่
กําลังเปนกระแส ดานกีฏวิทยาในปจจบุัน รวมถึงความรูที่มี
การเปลี่ยนแปลง และการคนพบสิ่งใหม และรวมอภิปรายผล
ในกิจกรรม Journal club เพื่อพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนตลอดเวลา 

<50% >50-
60% 

>60-
70% 

>70-
80% 

>80% 

2. มีความมุมานะอดทน
และมีความคิด
สรางสรรค (Grit and 
Growth mindset) 

ความสําเร็จในการทาํ
วิทยานพินธ และชิน้งานที่
ไดรับมอบหมาย  

การทําวิทยานิพนธ ที่ตองมีความมุมานะในการทํางาน การ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอนในการเปนผูชวยสอนตาม
รายวิชา และ การออกแบบหรือเสนอไอเดียในการจัดกิจกรรม
รูปแบบตางๆ ในหลักสตูร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3. มีความใจออมอารีย
ตอเพื่อนรวมงาน 
(Generosity) 

ผลประเมินตัวเอง 
ประเมินเพื่อน และ
ประเมินทีมเพื่อนรวมงาน 

ผานกิจกรรมที่ทํางานรวมกันเปนทีม และชวยเหลือซึ่งกันละ
กัน ในกิจกรรมตามยุทธศาสตรของสาขาวิชา และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เชน กิจกรรม Cleaning day, การจัดอบรม
และบริการวิชาการของสาขา และการเปนผูชวยสอน เปนตน  

1 
กิจกรรม 

2
กิจกรรม 

3
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

5
กิจกรรม 

4. ใฝรูเทคโนโลยี  
(IT and Innovation) 

ผลการประเมินการเรียนรู
ของนักศึกษา 

ผานการทําวิจัยที่นาํเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกตใช เชน การสุมตัวอยางแมลง การใชเคร่ืองมือวิจัยใน
เชิงลึก หรือการแปลผลการทดลอง และการนาํเสนอผลงาน 
เปนตน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5. พรอมเปน
ผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

จํานวนรายวชิาที่เก่ียวของ
กับการเปนผูประกอบการ
และไดเกรด A (2 
รายวิชา) 

รวมในกิจกรรมชุมนุมแมลงกินได การเปนพี่เลีย้งและทีป่รึกษา
ชุมนุมใหแกนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

6. มีความรูในสาย
วิชาชีพ (Knowledge) 

ผลการประเมินการเรียนรู
และความพึงพอใจจาก
กิจกรรมการศึกษานอก
หองเรียนตามสาขาวชิา 

กิจกรรม Journal club และการเสริมสรางโดยผานกิจกรรม
การศึกษานอกหองเรียนตามสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูมากข้ึน นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน เชน 
โครงการ ทัศนศึกษานอกหองเรียน สาขากีฏวิทยา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ตัวชี้วัด กิจกรรมและโครงการของคณะเกษตรศาสตร 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

7. มีความกระตือรือรน
ในการแสวงหาความรู
และการทํางาน 
(Keenness) 

ผลการประเมินการเรียนรู
และความพึงพอใจจาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของสาขาวิชา 

ใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมผานกระบวนการเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียน จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูดวยตนเองผานการคนควาขอมูล อภิปราย และการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนหลัก รวมทั้งปรับเนื้อหารายวิชาใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งการเชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

8. พรอมทํางานเปนทีม
และยอมรับความเห็น
ตางเพื่อประโยชนของ
สวนรวม (Unity) 

ผลประเมินตัวเอง 
ประเมินเพื่อน และ
ประเมินผลงานที่ทาํ 

โดยการทํางานในรูปแบบกิจกรรมในชัน้เรียน และการเปนผูนาํ
หลักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรของสาขาวิชา เชน กิจกรรมไหวครู กิจกรรมรับ
ปริญญา และการเปนผูชวยสอน เปนตน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

หมายเหตุ: ตามรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนนระดับ 1-5 (ออกแบบระหวางการจัดการศึกษา) 

ระดับ 1 = ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน >85%)  

ระดับ 2 = ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน >75-84%)  

ระดับ 3 = ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน >65-74%)  

ระดับ 4 = ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน >55-64%)  

ระดับ 5 = ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน <55%)  

 

วิธีการประเมิน 

ประเมินผลผานกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในแตละปการศึกษา และประเมินจากรายวิชา โดยอาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผานท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดนละจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตอไป 
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4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู (Program learning outcomes, PLOs) เม่ือจบการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2565) เนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) โดยมีวธิีการสอน และวิธีการประเมินรายวิชาในแตละชั้นปดังตาราง 

การพัฒนาผลการเรียนรู (Program learning outcomes, PLOs) วิธีการสอน และวิธีการประเมินรายวิชาในแตละช้ันป  
ผลลัพธการเรียนรู 

(PLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูยอย 

(Sub-PLOs) 

ระดับ 

ช้ันป 

K/S/A 

 

วิธีการสอน/ 

กิจกรรมในช้ันเรียน 

วิธีการประเมิน 

 

รายวิชาที่ใชในการประเมิน 

PLO 1 ประยุกตใช

หลักการและทฤษฎี 

สําคัญทางกฏีวิทยา เพ่ือ

ใชในการแกปญหาหรือ

โจทยวิจัยดานกีฏวิทยาท่ี

ซับซอนและเปล่ียนแปลง

ได 

1.1 อธิบายหลักการและ

ทฤษฎี สําคัญทางกีฏ

วิทยา และศาสตรท่ี

เกี่ยวของได 

1 K2 

S2 

A2 

1. การจัดการสอนในรูปแบบการบรรยาย ปฏบัิติการ โดยเน้นผู้เรียนเป�น

สำคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพป�ญหาเป�นพ้ืนฐาน (Problem base learning) 

ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ และต้ังสมมุติฐานในการแก้ไขป�ญหาเพ่ือตอบโจทย์

หรือสมมุติฐาน และใช้ข้อมูล หลักการทฤษฎีทางกีฏวิทยาในการอธิบายหรือ

สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง โดยผู้สอนทำหน้าท่ีเป�น coach 

2. การเรียนรูผ่้านรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยใช้งานวิจัยเป�นฐาน (Research 

base learning) การใช้ข้อมูลหลักการและทฤษฎี สําคัญทางกีฏวิทยาในการ

อภิปรายผลการศึกษาท่ีเกิดขึ้น และสรุปผลได 

 

1.ประเมินโดยการสอบ 

เชนทดสอบยอย 

คําถามทายบทเรียน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3.การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหวางนักศึกษา 

และอาจารยในชั้นเรียน  

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899  

 1.2 ประยุกต ใชองค

ความรูเพ่ือแกปญหาหรือ

โจทยวิจัยดานกีฏวิทยาท่ี

ซับซอนได 

1 K2-K4 

S2-S3 

A2 

1. การจัดการสอนในรูปแบบการบรรยาย ปฏิบัติการ โดยเน้นผู้เรยีนเป�น

สำคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพป�ญหาเป�นพ้ืนฐาน (Problem base learning) 

ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ และต้ังสมมุติฐานในการแก้ไขป�ญหาเพ่ือตอบโจทย์

หรอืสมมุติฐาน และใช้ข้อมูล หลักการทฤษฎีทางกีฏวิทยาในการอธิบายหรือ

สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง โดยผู้สอนมำหน้าท่ีเป�น coach 

2. การเรียนรู้ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยใช้งานวิจัยเป�นฐาน (Research 

base learning) การใช้ข้อมูลหลักการและทฤษฎี สําคัญทางกีฏวิทยาในการ

1.ประเมินโดยการสอบ 

เชนทดสอบยอย 

คําถามทายบทเรียน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3.การแลกเปล่ียนความ

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 
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ผลลัพธการเรียนรู 

(PLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูยอย 

(Sub-PLOs) 

ระดับ 

ช้ันป 

K/S/A 

 

วิธีการสอน/ 

กิจกรรมในช้ันเรียน 

วิธีการประเมิน 

 

รายวิชาที่ใชในการประเมิน 

อภิปรายผลการศึกษาท่ีเกิดขึ้น และสรุปผลได 

 

คิดเห็นระหวางนักศึกษา 

และอาจารยในชั้นเรียน  

 1.3 เลือกใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการแกไข

ปญหาศัตรูพืช คน และ 

สัตว และใชประโยชน

จากแมลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก 

1 K3-K6 

S3-S4 

A2-A3 

1. การจัดการสอนในรูปแบบการบรรยาย ปฏิบัติการ โดยเน้นผู้เรียนเป�น

สำคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพป�ญหาเป�นพ้ืนฐาน (Problem base learning) 

ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ และต้ังสมมุติฐานในการแก้ไขป�ญหาเพ่ือตอบโจทย์

หรือสมมุติฐาน และใช้ข้อมูล หลักการทฤษฎีทางกีฏวิทยาในการอธิบายหรือ

สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง โดยผู้สอนทำหน้าท่ีเป�น coach 

2. การเรียนรู้ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยใช้งานวิจัยเป�นฐาน (Research 

base learning) การใช้ข้อมูลหลักการและทฤษฎี สําคัญทางกีฏวิทยาในการ

อภิปรายผลการศึกษาท่ีเกิดขึ้น และสรุปผลได 

 

1.ประเมินโดยการสอบ 

เชนทดสอบยอย 

คําถามทายบทเรียน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3.การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหวางนักศึกษา 

และอาจารยในชั้นเรียน  

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 

PLO 2 พัฒนาโจทยวิจัย 

วางแผนการทดลอง 

ดําเนินการวิจัย ท่ี

เกี่ยวของกับศาสตรดาน

กีฏวิทยาโดยคํานึงถึง

กฏหมาย จรรยาบรรณ 

และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ดําเนินการทดลอง

โดยคํานึงถึงกฏหมาย 

จรรยาบรรณ และ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

2 K2-K6 

S2-S4 

A2-A4 

1. การจัดการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพป�ญหา

เป�นพ้ืนฐาน (Problem base learning) และการใช้กรณีตัวอย่าง โดย

อาจารย์ผู้สอนทำหน้าท่ีในการให้คำแนะนำ (coaching) และการใช้งานวิจัย

เป�นฐาน (Research base learning)  

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณจ์รงิในขณะทำวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากผลงาน

วิทยานิพนธ ท่ี

ดําเนินการโดยไมขัดตอ

กฏหมาย จรรยาบรรณ 

และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3. การตอบคําถาม และ

แสดงความเห็นในช้ัน

เรียน 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 

 2.2 วิเคราะห สังเคราะห 

ปญหาท่ีสําคัญทางกีฏ

วิทยาท่ีเกิดขึ้นได 

2 K3-K6 

S2-S4 

A2-A4 

1. การจัดการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพป�ญหา

เป�นพ้ืนฐาน (Problem base learning) และการใช้กรณีตัวอย่าง โดย

อาจารย์ผู้สอนทำหน้าท่ีในการให้คำแนะนำ (coaching) และการใช้งานวิจัย

1. ประเมินจากผลงาน

วิทยานิพนธ การ

วิเคราะห สังเคราะห 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 



 

 

31 

 

ผลลัพธการเรียนรู 

(PLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูยอย 

(Sub-PLOs) 

ระดับ 

ช้ันป 

K/S/A 

 

วิธีการสอน/ 

กิจกรรมในช้ันเรียน 

วิธีการประเมิน 

 

รายวิชาที่ใชในการประเมิน 

เป�นฐาน (Research base learning) เป�นต้น 

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์จริงในขณะทำวิทยานิพนธ์ 

ปญหาจากการ

ดําเนินงาน 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3. การตอบคําถาม และ

แสดงความเห็นในช้ัน

เรียน 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 

PLO 3 ส่ือสารและ

ถายทอดองคความรูทาง

กีฏวิทยาท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษได

อยางมีประสิทธิภาพ 

และเลือกใชเทคโนโลยีใน

การนําเสนอขอมูลได

อยางเหมาะสม 

3.1 ส่ือสารและถายทอด

องคความรูทางกีฏวิทยา

ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1 K3-K6 

S2-S4 

A2-A4 

1. การสอนโดยการบรรยายในช้ันเรียน โดยสอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษ 

หรือการใช้ส่ือการสอนเป�นภาษาอังกฤษในรายวิชา รวมถึงยกตัวอย่างการใช้

ภาษาท่ีเหมาะสมและเป�นทางการ 

2. มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูลบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือใช้

ประกอบการทำรายงานในช้ันเรียน เพ่ือการฝ�กการอา่นบทความวิจัย

ภาษาอังกฤษ  

3. ให้มีการนำเสนองานโดยใช้ส่ือเป�นภาษาอังกฤษ ในบางรายวิชา 

4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการส่ือสารท่ีเหมาะสม ท้ังใน

บทความทางวิชาการ และการบรรยายในท่ีสาธารณะ  

 

1. การเขียนรายงาน 

2. การนําเสนอในช้ัน

เรียน 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 

 3.2 เลือกใชเทคโนโลยีใน

การนําเสนอขอมูลได

อยางเหมาะสม 

1 K3-K6 

S2-S4 

A2-A4 

1. การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลที่ทันสมัยจากการคนควาทางเวบ็ไซต เพ่ือ

เปนตัวอยางกระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนําเสนอและสืบคนขอมูล 

2. การมอบหมายงานเปนกลุมหรือรายบุคคลใหสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีความเก่ียวของในหัวขอการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูล การ

เขียนรายงาน การนาํเสนอในรูปแบบเทคโนโลยทีี่เหมาะสมภายในชั้นเรียน และ

อภิปรายซักถาม 

 

1.การนําเสนอผลงาน

โดยใชเทคโนโลยีท่ีมี

ความเหมาะสม 

2. ผลงานจากการ

มอบหมายในชั้นเรียน 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899  
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ผลลัพธการเรียนรู 

(PLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูยอย 

(Sub-PLOs) 

ระดับ 

ช้ันป 

K/S/A 

 

วิธีการสอน/ 

กิจกรรมในช้ันเรียน 

วิธีการประเมิน 

 

รายวิชาที่ใชในการประเมิน 

PLO 4 สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่น ท้ังบทบาท

ผูนําและผูรวมงาน มี

ทักษะการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง 

4.1 สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่น ท้ังบทบาท

ผูนําและผูรวมงาน 

 

1 K2-K6 

S2-S4 

A2-A4 

1. มอบหมายงานกลุ่ม  

2. การเรียนรู้จากการร่วมทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าร่วมทำกิจกรรม

ในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคน

อื่นๆ อาจารย์และบุคคลภายนอกเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนและสังคม 

-ประเมินพฤติกรรมใน

ชั้นเรียนและการมีสวน

รวม  

-ประเมินความ

รับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม 

-ประเมินการทํางานของ

นักศึกษาจากเพ่ือน

รวมงาน 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 

 4.2 มีทักษะการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง 

1 K5-K6 

S4 

A4 

1. การเรียนรู้จากภาคบรรยายและการมอบหมายงานในช้ันเรียนตลอดท้ัง

การนำเสนอหน้าช้ันเรียนท้ังในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2. จัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพป�ญหาเป�น

พ้ืนฐาน (Problem base learning) การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน (Flipped classroom) ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ และต้ังสมมุติฐาน

ในการแก้ไขป�ญหาเพ่ือตอบโจทย์หรือสมมุติฐานน้ัน และเกิดการค้นคว้า

ความรู้ด้วยตนเอง มีการนำเสนอผล อภปิราย ตอบข้อซักถาม และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนทำ

หน้าท่ีในการให้คำแนะนำ (coaching) และสะท้อนผลตามหลักการและ

ทฤษฎีท่ีถูกต้อง  

3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในวิชาเรียนการ

ฝ�กงาน การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ี

ทันสมัย 

1. ผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. การตอบคําถามและ

อภิปรายในชั้นเรียน 

3. การสอบ 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 109 892 

AG 107 898  

AG 107 899 
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หมายเหตุ: K = Knowledge, S = Skill, A = Attitude 

 
 

ความหมาย ระดบั K   ความหมาย ระดับ S  ความหมาย ระดับ A 

K1= Remembering (จําได) 

K2 = Understanding (เขาใจ) 

K3 = Applying (ประยุกตได) 

K4 = Analysis (วิเคราะหได) 

K5 = Evaluating (ประเมินได) 

K6 = Creating (คิดสรางสรรค) 

S1 = Imitating (รับรู) 

S2 = Manipulating (ทําตามได) 

S3 = Precising (ทําถูกตอง หาความถูกตองได) 

S4 = Articulating (ทําไดอยางคลองแคลว) 

S5 = Naturalizing (ทําไดเปนธรรมชาติ) 

 

A1 = Recieving (รับรู) 

A2 = Responding (ตอบสนอง) 

A3 = Valuating (เห็นคุณคา) 

A4 = Organizing (จัดการ) 

A5 = Characterizing (บุคลิก นิสัย) 

 

 

2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามเอกสารแนบท้าย 
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หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 

หรือระเบียบท่ีจะปรับปรงุใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพ่ือประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ระดับชั้นป� 

และระดับหลักสูตร โดยดำเนินการอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่ละป�การศึกษา 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 (การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program learning outcomes, PLOs) 

2.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน

ต่างๆสอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอน

กับวธิีการประเมินผล และข้อคิดเห็น  

2.3 กรรมการทวนสอบทำการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และข้อเสนอแนะในภาพรวมท่ี

ได้จากการทวนสอบรายวิชา  

2.4 กรรมการทวนสอบจัดทำรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตกีฏวิทยา เพ่ือส่งให้กรรมการหลักสูตรประจำป�การศึกษาและคณะกรรมการประจำคณะ

เกษตรศาสตร์เพ่ือดำเนินการวางแผนการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

2.5 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 1  

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา

นั้นแต่งตั้ง และต้องเป�นระบบเป�ดให้ผู้สนใจเข้ารับฟ�งได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI 1 หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

แผน ก แบบ ก 2  

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ัง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย

โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป�นระบบเป�ดให้ผู้สนใจเข้ารับฟ�งได้ ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดย
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บทความท่ีนำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive 

examination)  

 

 

 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป�นหลักเกณฑ์

ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าท่ีให้คำแนะนำและเป�นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอน  

1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

     1.4 การกำหนดใหอ้าจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป�นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี

การเป�ดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เป�นประจำทุกป� เช่น โครงการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ  

Outcome-Based Education (OBE) โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน 

(AUN-QA) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ โดยเน้นผู้สอนแบบมืออาชีพ 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป�นทีม ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน

ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป�นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝ�กอบรม ดูงาน การประชุมทางด้านวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ  

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
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2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีการดำเนินการบริหารจัดการหลกัสูตรตามระบบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) รวมถึงการใช้ระบบการประกันคุณภาพท่ีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบและสามารถใช้เทียบเคียงได้ตามระบบสากลคือ ระบบ 

ASEAN  University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ซ่ึงหลักสูตรจะมีการดำเนินการตรวจ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนดหรือตามเกณฑ์ AUN-QA ตามรอบการประเมินอย่าง

น้อยป�ละ 1 ครั้ง  ในการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี ้

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีแนวทางในการกำกับหลักสูตรให้เป�นไปตามมาตรฐานหลักสูตรโดยใชเ้กณฑ์ในการประกัน 

คุณภาพตาม 2 แนวทางดังนี้ 

1.1 ตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด โดย สกอ. เกณฑ์ พ.ศ.  

2558 ระดบับัณฑิตศึกษา  

ท้ังนี้หลักสูตรต้องมีผลการประเมินตนเองระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

-เป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ข้ึนไป 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป�น

ผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

-คุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
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-มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป�น

ผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจำ 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ

รายวิชาท่ีสอน 

-ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ป�

ย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ

รายวิชาท่ีสอน 

-มีประสบการณ์ทำงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ป�ย้อนหลงั 

-ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป�นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-เป�นอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า

และดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน

และ 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป�น

ผลงานวิจัย 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจำ 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป�น

ผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

-มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีกำหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูงเป�นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
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เห็นชอบของสภาสถาบนัและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน  

ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป�นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป�น

ผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

-มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีกำหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 

เป�นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ

ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 

แผน ก1 

-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ 

กกอ. 

แผน ก2 

-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

หรือนำเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ  

โดยบทความท่ีนำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 

(Proceeding) 

แผน ข 

-รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

-วิทยานิพนธ ์

-อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
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-อาจารย์คุณวุฒิปริญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 

หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและมีตำแหน่งทาง

วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 

-หากเป�นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ

นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

-ต้องไม่เกิน 5 ป� ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป� 

 

1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาตาม ASEAN University Network - Quality Assurance 

(AUN-QA) อย่างน้อยป�การศึกษาละ 1 ครั้ง ซ่ึงเป�นกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการ

สอนท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้

เป�นไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของวิชาให้สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาโดยการทวนสอบเพ่ือเป�น

มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลให้

หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร หลักสูตรจึงได้นำ

เกณฑ์ของ AUN-QA version 4.0 หรือ version อ่ืนๆ ท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง มาใช้ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย 8 เกณฑ์คุณภาพ ดังนี ้(รายละเอียด ภาคผนวก ซ) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 2 โครงสรา้งโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 3 แนวทางจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 6 การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 7 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซ่ึงต้องทำหน้าท่ีดังนี้ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

1.2 จัดหาและกำหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาท่ีสอน 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

1.4 ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป�นไป

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
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1.5 การกำหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีมีความรู้ความสามารถตามหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ และ

กำกับติดตามให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป�นไปตามเป้าหมาย 

1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา

ป�จจุบัน 

1.9 การประกันคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มีความสอดคล้องและเป�นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

1.10 กำหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุก ๆ ระยะไม่เกิน  5  ป� 

 

2. บัณฑิต 

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านกีฏวิทยา มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่

น้อยกว่า 1 เรื่อง 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือทำหน้าท่ีให้

คำปรึกษาแนะนำด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องกำหนดชั่วโมงให้

คำปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์

มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 946/2550 ท่ีเก่ียวข้องกับการอุทธรณ์

โทษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4.   อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป�นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีสว่นร่วมในการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรม
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ของนักศึกษา การวัดและประเมินผลให้ความเห็นชอบรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สำหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป�นไป

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการจัดให้มีการประชุมก่อนเป�ดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอ่ืน เป�นอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เฉพาะจากผู้มีประสบการณ์

ตรงทางด้านกีฏวิทยา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

     5.1 การออกแบบหลกัสตูร  

กรรมการบรหิารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิมโดยนำข้อมูลจากศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลสถานการณ์

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังวิทยาการใหม่ในป�จจุบันมาประกอบการพิจารณา ปรับเพ่ิม 

ลด เนื้อหา ในรายวิชาต่างๆ จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรยกร่างปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และจัดประชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการนำข้อเสนอแนะไปปรับในหลักสูตร และนำเสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ  

     5.2 การควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา  

แต่งตั้งตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตร กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำรายวิชา มคอ 3 และ 4 ตาม

กำหนดเวลา หากพบว่ายังจัดทำไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน ตัวแทนผู้ติตามแจ้งให้อาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาดำเนินการให้ถูกต้องแล้วเสร็จ 

    5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ โดยให้

ภาระงานผู้สอนกระจายไปยังวิชาบังคับเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนท่ีหลากหลายและตรงกับ

ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังให้ผู้สอนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการสังเกต 

เตรียมการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษ 

     5.4 การประเมินผู้เรียน 

            มีการกำหนดเกณฑ์ประเมิน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

โดยน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ

จริง โดยใช้เครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย สอบปากเปล่า รายงาน และพฤติกรรมใน

ชั้นเรียน เป�นต้น 

     5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ได้แก่ การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ

อาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้ในและนอกชั้นเรียน และบูรณาการพันธกิจ

ต่างๆกับการเรียนการสอน เช่น การบริการวิชาการ เป�นต้น 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป� จากงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรจากภาควิชา/คณะ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุและสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 

วัสดุครุภัณฑ์ ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาอาจารย์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสำหรับการดำเนินการปรับปรุง

หลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2565 เพ่ือสนับสนนุการเรียน การสอน ดังนี้ 

(1)  หนังสือ 

ภาษาไทย                                    จำนวน    13,535  ชื่อเรื่อง 

ภาษาต่างประเทศ                          จำนวน     7,993   ชื่อเรื่อง 

(2) วารสาร 

ภาษาไทย                                    จำนวน         73  ชื่อเรื่อง 

ภาษาต่างประเทศ                          จำนวน       175  ชื่อเรื่อง  

หมายเหตุ หนังสือตำราและวารสารของห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ได้ถูกย้ายมาเก็บรวมท่ีหอสมุดกลาง แล้ว 

 

 (3)   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books,  e-Journals และอ่ืนๆ) ประกอบด้วย 

ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือ ฐานข้อมูลท่ีให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของบทความ

หรือเอกสาร 

                       ระบบออนไลน์ ได้แก่ 

1. Dissertation Abstracts Online 

2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ 

3. Sci Finder Scholar 

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลท่ีให้รายละเอียดเอกสาร   ฉบับเต็มของ

วารสาร (E-Journal)  

 E-Journal 

    1. Academic Search Complete 

    2.Cambridge Journal Online 

    3.H.W.Wilson 

    4.ScienceDirect 

    5.SpringerLink  e– Journal 
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    6. Web of Science 

    7.Wiley Online Library 

  E-Book 

    1. ScienceDirect Ebooks 

    2.cambridge-core-ebookCambridge Core (ebook)  

   E-Theses & E-Researh 

     1.ProQuest Dissertations & Theses Global 

     2.KKU E-Theses 

     3.TDC (Thai Digital Collection) 

     4.STKS Thai Thesis Online 

(4) ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKU Library Database) คือฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดสร้าง

ข้ึนเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

            1.ฐานข้อมูล E-THESES 

            2.ฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด KKUL WebOPAC 

(5) ทรัพยากรการเรียนการสอน 

1. หมวดแมลงอุตสาหกรรม  

2. พิพิธภัณฑ์แมลง  

3. ห้องปฏิบัติการ  

4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง 

      6.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  มีการเสนอแนะให้ห้องสมุดคณะจัดซ้ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชากีฏวิทยาเป�น

ประจำทุกป�  

      6.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีประธานหลักสูตรเป�นผู้ประสานงานจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการ

ดำเนินการเรียนการสอน ตามความต้องการของหลักสูตร นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกในการ

ใช้ห้องปฏิบัติการและแปลงทดลอง รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ wifi ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

3. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เป�นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจำป� จำนวน 12 ข้อ ตามท่ี สกอ. กำหนด และเป�นไปตามตัว

บ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตาม AUN-QA version 4.0 หรือ version อ่ืนๆท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลัง (ภาคผนวก ซ) 
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หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลีย่นโดยสนทนากับนกัศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีแตกต่างกัน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนร่วมงาน 

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป�ของอาจารย/์พนักงานสายผู้สอน 

          1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยมหาบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตรโดยทางตรง (direct assessment)  จากการประเมินรายวชิา (ตารางท่ี 5) 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยทางอ้อม (indirect assessment) 

2.2.1 ประเมินผลความพีงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นป�

สุดท้าย และอาจารย์ เพ่ือนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรยีนการจัดการเรียนการสอน 

และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป�นต้น 

2.2.2 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เช่นสถาน

ประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝ�กงาน หรือสหกิจ 

  2.2.3 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต 
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การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

PLOs 

ประเมินและเก็บขอ้มลู ในรายวิชา

ดังกล่าว 

(Direct assessment) 

Indirect assessment 

 1st year 

students 

2nd year 

students 

Student 

exit 

survey 

Employer 

satisfaction 

survey 

Employ ability 

(%) 

PLO 1 ประยุกต์ใช้หลักการ

และทฤษฎี สำคัญทางกีฏ

วิทยา เพ่ือใช้ในการ

แก้ป�ญหาหรือโจทย์วิจัยด้าน

กีฏวิทยาท่ีซับซ้อนและ

เปลี่ยนแปลงได ้

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 107 898 

AG 107 899 

AG 109 892 

AG 107 898 

  AG 107 899 
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PLO 2 พัฒนาโจทย์วิจัย 

วางแผนการทดลอง 

ดำเนินการวิจยั ท่ีเก่ียวข้อง

กับศาสตร์ด้านกีฏวิทยาโดย

คำนึงถึงกฏหมาย 

จรรยาบรรณ และข้อบังคับ

ท่ีเก่ียวข้อง 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 107 898 

 AG 107 899 

AG 109 892 

AG 107 898 

  AG 107 899 

PLO 3 สื่อสารและถ่ายทอด

องค์ความรู้ทางกีฏวิทยาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เลือกใช้เทคโนโลยีในการ

นำเสนอข้อมูลได้อยา่ง

เหมาะสม 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 107 898 

AG 107 899 

AG 109 892 

AG 107 898 

  AG 107 899 

PLO 4 สามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังบทบาทผู้นำ

และผูร้่วมงาน มีทักษะการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

AG 107 301 

AG 107 701 

AG 109 891 

AG 107 898 

AG 107 899 

AG 109 892 

AG 107 898 

  AG 107 899 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป�นไปตามมาตรฐานการกำกับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  

(ภาคผนวก ซ) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอน นำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรว่มงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา

ท่ีตนรับผิดชอบ 

     4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาป�จจุบัน อาจารย์ ศิษย์เก่า 

และผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงดำเนินการทุกสิ้นป�การศึกษา มาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรงุ

แก้ไขในจุดท่ีมีข้อบกพร่อง สำหรับป�การศึกษาถัดไป เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนำไปแก้ไขปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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