
 
 
 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
3 หมวดวิชำ โดยเลือกแผนกำรศึกษำไว้ 2 แผนดังนี ้

 แผน ก แบบ ก(1) แผน ก แบบ ก(2) 
1.1 หมวดวิชำบังคับ          -                         9 
1.2 หมวดวิชำเลือก          -                          9 
1.3 หมวดวิทยำนิพนธ ์        36              18 
โดยมรีำยวิชำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี ้

 1.11.1 หมวดวิชาบังคับ  จ ำนวน  9 หน่วยกิต 
     1.1.1 วิชาบังคับ   6 หน่วยกิต 
       536-503  ระเบียบวิธีวิจัยทำงกีฏวทิยำ            (3) 
                    (Research Methodology in  
                   Entomology) 
       536-597  สัมมนำ 1                                  (1) 
                    (Seminar I) 

 536-697  สัมมนำ 2                                   (1) 
              (Seminar II) 
536-595  หัวข้อวิทยำกำรใหม่ในงำนวิจัยทำง  
             กีฏวิทยำ                                     (1) 
             (Current Topics in Entomological 
             Research) 

     1.1.2  วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต        
      536-501  โครงสรำ้งของแมลงและหน้ำท่ี         (3) 
                   (Insect Structure and Functions )     
      536-502  อนุกรมวิธำนของแมลง                  (3)   
                   (Insect Taxonomy) 
      536-522  เทคโนโลยีชีวภำพทำงกีฏวิทยำ        (3) 
                   (Entomological Biotechnology) 
      536-531  พิษวทิยำของสำรฆ่ำแมลง              (3)                 
                   (Insecticide Toxicology) 
 

1.2  หมวดวิชาเลือก จ ำนวน 9 หน่วยกิต 
        นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนวิชำที่สนใจ มีควำมเกี่ยว 
ข้องหรือประโยชน์ในสำขำที่ก ำลังศึกษำ และ/หรือท ำ 
วิทยำนิพนธ์ รวมหน่วยกิตทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 
ทั้งนี้โดยอยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 (ดังตัวอย่ำงวิชำต่อไปนี)้ 

 
 
 
 
 
 

1.2.1  วิชาเลือกในภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 
      (1)  กลุ่มวชิานิเวศวิทยา 
        
        (1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางกีฏวิทยา 
         536-501  โครงสร้ำงของแมลงและหน้ำท่ี        (3) 
                      (Insect Structure and Function) 
         536-502  อนุกรมวิธำนของแมลง              (3) 
                     (Insect Taxonomy) 
         (2)  กลุม่วิชานิเวศวิทยา 
         536-511  ปฏิสมัพันธ์ระหว่ำงแมลงและพืช       (3) 
                      (Insect-Plant Interactions) 
         536-512  กีฏวิทยำสิ่งแวดล้อม                     (3)                              
                      (Environmental Entomology) 
         536-513  นิเวศวิทยำของแมลงในป่ำไม้           (3) 
                      (Ecology of Forest Insects) 
         536-514  นิเวศวิทยำขั้นสงูส ำหรับกำรจัดกำร    (3) 
                      ศัตรูพืช 
                      (Advanced Ecology for Pest    
                      Management) 
        (3)  กลุม่วิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
         536-521  ควำมต้ำนทำนของพืชต่อแมลง         (3) 
                      (Resistance of Plant to Insects) 
         536-522  เทคโนโลยีชีวภำพทำงกีฏวิทยำ         (3) 

    (Entomological Biotechnology) 
         536-523  แมลงถำ่ยทอดเช้ือโรคพืช               (3) 
                      (Insect Transmission of Plant     
                      Pathogens) 
         (4)  กลุ่มวิชาพิษวิทยาของสารเคมีควบคุมศัตรูพืช 
         536-531  พิษวิทยำของสำรฆ่ำแมลง               (3) 
                      (Insecticide Toxicology) 
         536-532  ควำมต้ำนทำนต่อสำรฆ่ำแมลงและ     (3) 
                      กำรจัดกำร 
                      (Insecticide Resistance and  
                     Managements)                     
        (5)  กลุ่มวิชาการควบคุมแมลงโดยชีววิธี 
         536-541  กำรควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืช        (3)                 
                      โดยชีววิธี  
                      (Biological Control of Insect Pests  
                      and Weeds) 
         536-542  แมลงศัตรูของแมลง                      (3) 
                      (Natural Enemy Insects of Insect) 
         536-543  โรควิทยำของแมลง                      (3) 
                      (Insect Pathology) 
 
         536-541  เทคโนโลยีชีวภณัฑ์ควบคุมแมลง       (3) 
                      (Biocontrol Control Agents         
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                      Technology for Insect Control) 
        (6)  กลุ่มวิชาพฤติกรรมแมลง 
         536-551  พฤติกรรมและกำรจัดกำรพฤติกรรม   (3) 
                      ในแมลง 
                      (Behavior and Its Management in  
                      Insects)  
        536-552  แมลงสังคม                                 (3) 
                     (Social Insects) 
        (7) กลุ่มวิชาแมลงสาธารณสุขและปศุสัตว์ 

               536-561  กีฏวิทยำทำงกำรแพทย์              (3)  
                            (Medical Entomology)                

        536-562  กีฏวิทยำทำงสัตวแพทย์                  (3) 
                     (Veterinary Entomology) 
        536-563  กำรจัดกำรและกำรควบคุมแมลง       (3) 
                     พำหะน ำโรค 
                     (Management and Control of  
                     Insect-borne Diseases) 
        536-564  กีฏวิทยำสำธำรณสุขของโลก           (3) 
                     (Global Pubic Health Entomology) 
         (8) กลุ่มวิชาวิทยาการใหม่ทางกีฏวิทยา 
         536-598  ปัญหำพิเศษ                             (3) 
                      (Special Problems) 
          (9) กลุ่มวิชาหัวข้อเฉพาะทางกีฏวิทยา 
          536-695  หัวข้อเฉพำะทำงกีฏวิทยำ 1                       (3) 
                       (Selected Topics in Entomology I) 
          536-696  หัวข้อเฉพำะทำงกีฏวิทยำ 2                       (3) 
                        (Selected Topics in Entomology II) 
       นอกเหนือจำกรำยวิชำที่เสนอในหลักสูตรนี้นักศึกษำ 
สำมำรถเลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนใน 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลยัอื่นได้ โดย 
ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำ หรืออยู่ในดุลยพินิจ 
คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
 

1.3  หมวดวิทยานิพนธ์ 
          ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
          536-599  วิทยำนิพนธ ์                  36 หน่วยกิต 
                        (Thesis) 
 
          ส าหรับหลักสูตรแบบ ก แบบ ก 2 
          536-699  วิทยำนิพนธ ์                  18 หน่วยกิต 
                        (Thesis) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  
เอกสาร 1-3 

 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

 
ปีที่ 1 

                   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

                   ภาคการศึกษาท่ี 2 

536-599  วิทยานิพนธ์                                        9 
             (Thesis) 
 

536-597  สัมมนา 1                           (ไม่นับหน่วยกิต) 
             (Seminar I) 
536-599  วิทยานิพนธ์                                     9 
             (Thesis) 
 

                             รวม                               9                                          รวม                 9 
 

ปีที่ 2 
                    ภาคการศึกษาท่ี 1                     ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
536-697  สัมมนา 1                           (ไม่นับหน่วยกิต) 
             (Seminar II) 
536-599  วิทยานิพนธ์                                        9 
             (Thesis) 

536-599  วิทยานิพนธ์                                      9 
             (Thesis) 

                             รวม                                9                                          รวม                 9 
 

 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

 
ปีที่ 1 

                    ภาคการศึกษาท่ี 1                       ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

536-503  ระเบียบวิธีการวิจัยทางกีฏวิทยา                  3 
             (Rsearch Methododogy in  
             Entomology) 

536-597  สัมมนา 1                                       1 
             (Seminar I)                                                     

536-595  หัวข้อวิทยาการใหม่ในงานวิจัยทางกีฏวิทยา    1 
             (Current Topics in Entomological 
             Research)     

536-699  วิทยานิพนธ์                                     3 
xxx-xxx   วิชาเลือก                                         3   
             (Thesis)                                                          

536-xxx   วิชาบังคับเลือก                                     3      
xxx-xxx    วิชาเลือก                                            3 
 
                               รวม                              10                                                    

 
 
                                         
                                          รวม                7 

  



 

 

 
                  
                                                                  ปีที่ 2 
   
                     ภาคการศึกษาท่ี 1 

                      
 
                    
 
               ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

536-697  สัมมนา 2                                          1 
             (Seminar II)                                                        

536-699  วิทยานิพนธ์                                       9 
             (Thesis)                                                        

536-699  วิทยานิพนธ์                                       6 
                (Thesis)                                                              

                                       
   

xxx-xxx   วิชาเลือก                                          3  
                  
                                         รวม                10                                      รวม                      9 

 
 


