
 

 

 
เอกสาร 1-4 

 
 
 
 
 
 
536-501     3(2-3-4) 
โครงสร้างของแมลงและหน้าท่ี   
Insect Structure and Function 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ระบบโครงสร้างร่างกาย อวัยวะภายนอกและภายใน 
ของแมลง การท างานของระบบตา่ง ๆ ปฏิบัติการสอดคล้อง
กับหัวข้อบรรยาย 

Insect structural systems, external and 
internal organs and their functions; practical works 
aligned with lecture   
536-502                                                    3(2-3-4) 
อนุกรมวิธานของแมลง     
Insect Taxonomy 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

กฎการตั้งช่ือท่ีเป็นสากลทางสัตววทิยา ทฤษฎีและ 
หลักการต่าง ๆ ในการก าหนดชนิด หรือตั้งช่ือตัวอย่างต้นแบบ 
ประเภทอนุกรมวิธานของแมลง อนุกรมวิธานโดยใช้ฐานคิด
จากความสมัพันธ์ข้อมูลตัวเลข อนุกรมวิธานโดยใช้ฐานคิดจาก
ความสัมพันธ์ข้อมลูทางเคมีและอณูชีววิทยา ทักษะและปญัหา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนดิของแมลง การสร้างพิพิธภัณฑ์แมลง 
ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 
      Rules of zoological nomenclature; 
theoretical and principle considerations in 
identification or naming an insect, type specimens; 
taxonomic classification numerical taxonomy, 
chemical and molecular biology; skills and 
problems arising from process of insect 
identification; development of an insect collection; 
practical works aligned with lecture 
536-503        3(2-3-4) 
ระเบียบวิธีวิจยัทางกีฏวิทยา 
(Rsearch Methododogy in Entomology) 
 

รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
 
 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

สถิติพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัยทางกีฏวิทยา การ
วางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการ
ตีความข้อมูลทางสถิติ การจัดท ารายงาน การน าเสนองานวิจัย
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิจัยทางกีฏ
วิทยา ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์  จริยธรรมส าหรับการวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Basic statistic and research methodology in 
entomology, planning of experiments, data 
collection, the interpretation and evaluation of 
statistical data, writing and presentation of research 
result, the application of statistical software for 
entomological research, ethical principles and 
guidelines for the procedures on animals for 
scientific purposes, ethics in research works and 
research publications; practical works aligned with 
lecture 

536-511     3(2-3-4)  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืช    
Insect-Plant Interactions 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

การจ าแนกประเภทแมลงที่ท าลายพืช การน าโรค 
พฤติกรรมการหาอาหาร การตอบสนองของพืชต่อการถูก
ท าลายของแมลง  พฤกษเคมีที่มีผลกระทบต่อแมลงศัตรูพืช 
แมลงตัวห้ า และแมลงตัวเบียน     เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวกลาง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืช แมลงผสมเกสร การน า
ความรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืชไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการศัตรูพืช ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ภำควชิำกำรจัดกำรศัตรูพืช  สำขำวชิำกฏีวทิยำ 

 



 

 

Grouping of plant destructive insects, 
transmission of plant pathogens by insects; insect’s 
foraging behavior; plant defenses against insect 
damage; effects of phytochemicals on insect pests, 
predatory and parasitic insects; intermediate 
relationship of microorganism between insect and 
plant; insect pollinators; application of insect-plant  

interactions in insect pest management; 
practical works aligned with lecture 
536-512        3(2-3-4) 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม     
Environmental Entomology 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร และ 535-313 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ระบบนิ เ วศ  ความสัมพันธ์ ระหว่ า งแมลงกั บ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต บทบาทของแมลงต่อ
สมดุลทางธรรมชาติ ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการ
ด ารงชีวิตของแมลง การอนุรักษ์แมลงและสิ่ งแวดล้อม 
ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Ecosystem, interactions of insect and biotic 
and abiotic environments, role of insect in balance 
of nature; effects of global worming on living 
existence of insect; conservations of insect and 
environment; practical works aligned with lecture 
536-513         3(2-3-4) 
นิเวศวิทยาของแมลงป่าไม ้   
Ecology of Forest  Insects 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ระบบนิเวศป่าไม้ ประเภทและบทบาทของแมลงใน
ระบบนิเวศป่าไม้ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของแมลง
ดังกล่าวต่อคณุภาพชีวิตของมนุษย์ และชุมชนโดยรอบ ปจัจัยที่
มีผลกระทบต่อประชากรแมลงในระบบนิเวศป่าไม้ การอนุรักษ์
พื้นที่ความหลากหลายของชนิด การวิเคราะหด์ัชนีบ่งช้ี
ประชากรแมลงในระดับสมดุลธรรมชาติ กรณีศึกษา ปฏิบัติการ
สอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Forest ecosystem; forest insects and their 
roles in the ecosystem, positive and negative 
impacts of the insects on quality of human life and 
the surrounding communities; factors affecting 
insect populations in forest ecosystems; 
conservation of high priority habitats and species 
diversity; analysis of insect population indicators at 

the natural equilibrium level; case study; practical 
works aligned with lecture 
 
536-514     3(2-3-4) 
นิเวศวิทยาขั้นสูงส าหรับการจัดการศัตรูพืช  
Advanced Ecology Based for Pest Management 
รายวิชาบังคับก่อน   536-212 ปฏิบัติการกฏีวิทยาทาง
การเกษตร และ 535-313 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

หลักการนิเวศวิทยา การวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยา      
อิทธิพลของปัจจัยภูมิอากาศต่อกิจกรรมการเกษตร แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับท้องถิ่นทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว  สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อพลวัต
ประชากร และการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงพลวัตประชากร
ของแมลงศัตรูพืช และการประยุกต์ใช้แนวทางนิเวศวิทยาใน
การจัดการศัตรูพืช ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Ecological concepts and their system 
analysis; climatic factors influencing agricultural 
activities; short and long terms local climate 
fluctuation, climate change tendency affecting 
insect pest population dynamics and forecasting; 
application of ecological concepts in pest 
management; practical works aligned with lecture 
536-515     3(2-3-4) 
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง 
(Insect Biodiversity) 
รายวิชาบังคับก่อน   536-212 ปฏิบัติการกฏีวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะ 
กรรมการบริหารหลักสตูร 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ความหลากหลายของแมลง หลักการพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสุ่มตัวอย่างและการวัดความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมลง การใ ช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ค านวณความหลากหลาย การลดลงของความ
หลากหลายและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Insect biodiversity and conservation of 
insect biodiversity, principle of biodiversity, 
sampling techniques and measurement of insect 
biodiversity, computer based software in diversity 
assessment, biodiversity declined and it 
conservation; practical works aligned with lecture  
536-516     3(2-3-4)  
แมลงผสมเกสร                                                        
(Insect Pollinators) 



 

 

 
รายวิชาบังคับก่อน   อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ระบบการสืบพันธุ์ของพืช ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ของการผสมเกสร การปรับตัวและวิวัฒนาการร่วมกันของ
พืชและแมลงผสมเกสร ความหลากหลายและแมลงผสม
เกสรและสัตว์ผสมเกสรที่ส าคัญ การจัดการการผสมเกสรใน
ระบบนิเวศเกษตร ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Plant breeding systems; pollination biology 
and ecology; insect-plants adaptation and 
coevolution in pollination biology; biodiversity and 
important pollinated insects and other animals; 
pollination management in agricultural ecosystem; 
practical works aligned with lecture  

536-521               3(2-3-4  
ความต้านทานของพืชต่อแมลง   
(Resistance of Plant to Insects) 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

หลักการและสาเหตุที่ท าให้พืชมีความต้านทานต่อ
การระบาดท าลายของแมลง เทคนิคในการศึกษากลไกการ
ต้านทาน และประโยชน์ของพืชที่มีความต้านทานต่อแมลง 
เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานแมลง ผลของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความต้านทานของพืชต่อ
แมลง กรณีศึกษาความก้าวหน้าการปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทาน
แมลง ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Concepts and causes of insect resistance in 
plants; techniques used in study of resistance 
mechanisms; benefits of insect resistant plant; 
insect resistance plant biotechnology; climate 
change effect on plant resistance to insects; case 
study based on some aspects of progressive 
biotechnology in plant resistance to insect; practical 
works aligned with lecture 
536-522         3(2-3-4) 
เทคโนโลยีชีวภาพทางกีฏวิทยา  
Entomological Biotechnology 
รายวิชาบังคับก่อน  326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป และ 330-
360 พันธุศาสตร์ หรืออยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 

ความหมาย วิวัฒนาการ และหลักการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการ เทคนิค และ ผลิตภัณฑ์ของ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนมิคส์และไบโออินฟอร์เมตกิ 
เทคนิ คทาง ชี ว โม เลกุ ลของแมลง  การประยุ กต์ ใ ช้

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายและธุ รกิจที่ เ กี่ ย วข้ อง  กรณีศึ กษา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการสอดคล้อง
กับหัวข้อบรรยาย 

Meaning, historical landmarks and principal 
concepts of biotechnology; process techniques and 
production from biotechnology; genomics and 
bioinformatic technologies; molecular techniques in 
insects; advantageous applications of biotechnology; 
intellectual property; law and businesses case study 
based on some aspects of progressive 
biotechnology; practical works aligned with lecture 
536-523       3(2-3-4) 
แมลงถ่ายทอดเชื้อโรคพืช 
Insect Transmission of Plant Pathogens 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร และ 537-311 จุลินทรีย์โรคพืช หรืออยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แมลงมีพิษต่อพืช แมลงและโรคพืชที่เกิดจาก
แบคทีเรีย  รา  ไวรัส  ไวรอยด์  โปรโตซัว    และฟายโต
พลาสมา การจัดการการแพร่กระจายของเชื้อโรคพืชที่มี
แมลงเป็นพาหะ ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Toxicogenic insects; insect and bacterial, 
fungus, virus, viriod, protozoan plant diseases; 
management of the spread of plant pathogens by 
insects; practical works aligned with lecture 
536-531                 3(2-3-4)  
พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง 
Insecticide Toxicology 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร , 328-331 ชีวเคมีพื้นฐานและ 535-432 สารฆ่า
ศัตรูพืชและสัตว์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การจ าแนกสารฆ่าแมลง การประเมินและการ
วิเคราะห์ เมทาบอลซิึมของสารฆ่าแมลงในสัตว์และพืชพิษ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม  ปัญหาที่เกดิขึ้นหลังจากการใช้สารฆา่
แมลง ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Insecticide classification; evaluation, 
analysis, and metabolism of insecticides in animal 
and plant; insecticide residues in the environment; 
insecticide dilemmas; practical works aligned with 
lecture 
536-532     3(2-3-4) 
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงและการจัดการ 
Insecticide Resistance and Managements 



 

 

รายวิชาบังคับก่อน  535-432 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ หรืออยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  

การพัฒนาการสร้างความต้านทาน ชนิดของการ
สร้างความต้านทาน กลไกการสร้างความต้านทานของแมลง
ศัตรูต่อสารฆ่าแมลง วิธีการและระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การประเมินผล การวินิจฉัยและการจัดการของความต้านทาน
ต่อสารฆ่าแมลงในแมลงศัตรูส าคัญต่าง ๆ ปฏิบัติการ
สอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Development and types of insecticidal 
resistance; mechanism of resistance; the 
methodology and protocols related to the 
assessment, diagnosis and management of 
insecticide resistance in insect pests; practical works 
aligned with lecture 
536-541      3(2-3-4)  
การควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชโดยชีววิธี 
Biological Control of Insect Pests and Weeds 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยใช้ศัตรู
ธรรมชาติ (แมลงตัวห้ า ตัวเบียนและเชื้อสาเหตุโรค)    ประวัติ 
หลักการและกระบวนการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดย
ชีววิธี ลักษณะของแมลงตัวห้ า แมลงตัวเบียน และเช้ือสาเหตุ
โรค การคัดเลือก การกักกัน และการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ
ในห้องปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุม
แมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่ส าคัญ และความส าเร็จของการ
ควบคุมโดยชีววิธี ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Biological control of insect pest and weeds 
by natural enemies (insect predators, parasitoids 
and pathogens); history, concepts, and processes of 
biological control; characteristic of insect predators, 
parasitoids and pathogens; how to select, 
quarantine and mass rearing of natural enemies in 
laboratories; utilization and successful of natural 
enemies for biological control of economic insect 
pests and weeds; practical works aligned with 
lecture 
536-542      3(2-3-4)  
แมลงศัตรูของแมลง 
Natural Enemy Insects of Insect 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

บทบาทของแมลงศัตรูแมลง (แมลงตัวห้ า ตัวเบียน) 
ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คุณลักษณะทางชีววิทยา 
อาหารส าหรับการเพาะเลี้ยง และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรู
แมลงชนิดที่มีความส าคัญ การส ารวจแมลงศัตรูแมลงใน
ภาคสนาม และการจ าแนกชนิดของแมลงศัตรูแมลง 
ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Role of natural enemy insects (predatory 
insects and parasitoids) for biological control; 
biological characteristic, nutrition for mass rearing 
and ecological basis of important natural enemies 
insect species; survey, collect and identification of 
insect natural enemies insects; practical works 
aligned with lecture 
536-543      3(2-3-4)  
โรควิทยาของแมลง 
Insect Pathology 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่เช้ือ
โรค โรคของแมลงที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิตและปัจจัยที่มีชีวิต 
โรคของแมลงที่เกิดจากจุลินทรีย์ การต้านทานโรคของแมลง 
ระบาดวิทยาของโรคแมลงและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ในการ
ควบคุมแมลง ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Associations between insects and 
nonpathogenic microorganisms; amicrobial diseases; 
microbial diseases types of infectious 
microorganisms, modes of infection, symptoms and 
pathologies, host resistance; epizootiology and uses 
of entomopathogenic microorganisms in microbial 
control; practical works aligned with lecture 
536-544       3(2-3-4) 
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง  
Biocontrol Control Agents Technology for Insect 
Control 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
 

ความหมายของชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง หลักการ
คัดเลือกศัตรูธรรมชาติและเทคโนโลยีการผลติศัตรูธรรมชาติใน
ห้องปฏิบัติการ (เทคนิคการเพาะเลี้ยง อาหารทดแทนอาหาร
หลัก และอาหารเทียม) การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยง
แมลง การพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบรูปแบบบรรจุ



 

 

ภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง ปฏิบัติการ
สอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Definition of biocontrol control agents for 
insect control; principles of control agents selection 
and laboratory mass production technology of 
natural enemies (mass rearing technique, food 
compensated, and artificial diet); artificial diet 
development for insect mass rearing; production 
processes development, packaging design and 
packaging of biocontrol agents; practical works 
aligned with lecture 
536-551      3(2-3-4)  
พฤติกรรมและการจัดการพฤติกรรมในแมลง 
Behavior and Its Management in Insects 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

พฤติกรรมมูลฐานของแมลงทั่วไป แมลงศัตรูพืช 
แมลงศัตรูธรรมชาติ และแมลงสังคม แนวทาง การควบคุม
แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจและวัชพืชโดยอาศัยพื้นฐานและ
กระบวนการทางพฤติกรรม การจัดการและการใช้ประโยชน์
ทางพฤติกรรมของแมลงในด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  
ด้ านการผสมเกสร   รวมทั้ งผลผลิตของกลุ่ มแมลง
อุตสาหกรรม ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Behavior of insects in general; behavior of 
insect pests of plants; insect natural enemies and 
social insects; the guidelines for control economi -
cally importance of insect pests and weed by 
using behavioral process; using beneficially 
behavioral knowledge to improve environment; 
pollination and productions of industrial insects; 
practical works aligned with lecture 
536-552     3(2-3-4)  
แมลงสังคม 
Social Insects 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

การปรับตัวเพื่อการด ารงชีวิต วิวัฒนาการทางสังคม
ของแมลง คุณลักษณะและพันธุศาสตร์ วรรณะและการก าหนด
วรรณะ การบริบาลตัวอ่อน ความสัมพันธ์ของแมลงสังคมกับ
จุลินทรีย์ การติดต่อสื่อสาร ประชากรศึกษาในปลวก  มด และ
ผึ้ง ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Adaptation for existence; social evolution of 
an insects; social characteristics and their genetics; 

castes and caste determination; brood care; 
relationship between social insects and 
microorganisms; social communication; population 
studies in termites, ants and bees; practical works 
aligned with lecture 
536-561      3(2-3-4)  
กีฏวิทยาทางการแพทย ์
Medical Entomology 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

แมลงพาหะส าคัญที่น าโรคมาสู่มนุษย์ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา การจ าแนกชนิด ชีววิทยาและ นิเวศวิทยา 
บทบาทการเป็นพาหะน าโรค ความสัมพันธ์ของแมลงพาหะ
และเชื้อโรค และการควบคุมแมลงพาหะ ปฏิบัติการสอดคล้อง
กับหัวข้อบรรยาย 

Important insect vectors of human diseases; 
morphology, identification, biology and ecology; 
role in disease transmission; insect vector-pathogen 
relationships; and insect vector control; practical 
works aligned with lecture 
536-562      3(2-3-4)  
กีฏวิทยาทางสัตวแพทย ์
Veterinary Entomology 
รายวิชาบังคับก่อน  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทาง
การเกษตร หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

แมลงพาหะส าคัญที่น าโรคมาสู่สัตว์ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา การจ าแนกชนิด ชีววิทยาและ นิเวศวิทยา 
บทบาทการเป็นพาหะน าโรค ความสัมพันธ์ของแมลงพาหะ
และเชื้อโรค และการควบคุมแมลงพาหะ ปฏิบัติการสอดคล้อง
กับหัวข้อบรรยาย 

Important insect vectors of animal diseases; 
morphology, identification, biology and ecology; 
role in disease transmission; insect vector-pathogen 
relationships; and insect vector control; practical 
works aligned with lecture 
536-563                    3(2-3-4)  
การจัดการและการควบคมุแมลงพาหะน าโรค 
Management and Control of Insect-borne Disease 
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

การจัดการและการควบคุมแมลงพาหะน าโรค ชนิด
ของแมลงและสัตว์ข้อปล้อง พฤติกรรม นิเวศวิทยาของพาหะ
น าโรค นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการและ



 

 

ควบคุมแมลงที่มีความส าคัญต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์มี
กระดูกสันหลัง โรคที่มีแมลงและสัตว์ข้อปล้องเป็นพาหะน า
โรคสู่มนุษย์และสัตว์ ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Management and control of insect-borne 
disease; species, behavior, and ecology of insect 
and arthropod vectors; technology and innovative in 
management and control of insects and arthropods 
which affect the health and well-being of human 
and vertebrate animals, human and animal diseases 
caused by insects and arthropods; practical works 
aligned with lecture 
536-564      3(2-3-4)  
กีฏวิทยาสาธารณสุขของโลก 
Global Pubic Health Entomology 
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร 

มุมมองในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของ
การเกิดโรคติดต่อน าโดยแมลง สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิด
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ผลกระทบของการเกิดโรคติดต่อน า
โดยแมลงที่ส าคัญต่าง ๆ ที่มีต่อสุขภาพของประชากร สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยและของโลก ปฏิบัติการ
สอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย 

Perspective of past, present and future for 
incidence and prevalence of vector-borne diseases, 
emerging and re-emerging infectious diseases, and 
effect of vector-borne diseases to public health, 
economic and society in Thailand and worldwide; 
practical works aligned with lecture 
536-595     1(1-0-2) 
หัวข้อวิทยาการใหม่ในงานวิจัยทางกีฏวิทยา  
Current Topics in Entomological Research 
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และความรู้ใหม่ทาง
กีฏวิทยาและการวิพากษ์ 

Progression of invention and new 
knowledge in entomology and colloquy 
536-597     1(0-2-1) 
สัมมนา 1      
Seminar I 
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

การค้นคว้า เรยีบเรยีงและน าเสนอบทความและ
งานวิจัยท่ีน่าสนใจทางกีฏวิทยา 

Literature review; writing and presentation 
of interesting entomological research works 

536-598     3(0-9-0) 
ปัญหาพิเศษ     
Special Problems 
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของกระบวนการ
ทดลองและการรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาขา
กีฏวิทยา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Self study of experimental process and 
report in entomological experiment under 
supervision 
536-599             36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ ์     
Thesis     

การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานทดลอง  การ
ทดลอง วิจัย และการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางกีฏวิทยา
ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย มี
การเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ  
การสอบป้องกัน และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
หรือส่งนิพนธ์ต้นฉบับของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  

Review of literature; presentation of 
research work plan, research activity, writing a thesis 
in entomology under thesis supervisor guidance; 
research result presentation at academic 
conference; thesis defense; research publishing in 
scientific journal or submission of research 
manuscript 
536-695           3(3-0-6) หรือ 3(2-3-4) 
หัวข้อเฉพาะทางกีฏวิทยา 1     หรือ 3(0-0-9)               
Selected Topics in Entomology I  
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและเรียบเรียงเป็น
รายงานในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางกีฏวิทยา 

Literature review and writing of a current 
interesting topic in entomology 
536-696             3(3-0-6) หรือ 3(2-3-4) 
หัวข้อเฉพาะทางกีฏวิทยา 2  หรือ 3(0-0-9)              
Selected Topics in Entomology II  
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและเรียบเรียงเป็น
รายงานในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางกีฏวิทยา 

Literature review and writing of a current 
interesting topic in entomology 

 



 

 

536-697     1(0-2-1) 
สัมมนา 2      
Seminar II 
รายวิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การค้นคว้า เรียบเรียงและน าเสนอบทความและ
งานวิจัยท่ีน่าสนใจทางกีฏวิทยา โดยน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

Literature review; writing and presentation 
of interesting entomological research works in 
English language 
 

536-699     18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์    
Thesis     

การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานทดลอง การ
ทดลอง วิจัย และการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางกีฏวิทยาภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย การเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ การสอบ
ป้องกัน การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือส่งนิพนธ์
ต้นฉบับของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ์

Review of literature; presentation of 
research work plan, research activity, writing a thesis 
in entomology under thesis supervisor guidance; 
research result presentation at academic 
conference; thesis defense; research publishing in 
scientific journal or submission of research 
manuscript 

 
 


