
1 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์  

  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาองักฤษ :  Master of Science Program in Veterinary Science (International Program) 

 

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์) 

  : ชื่อย่อ    วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์) 

ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Veterinary Science) 

  : ชื่อย่อ    M.S. (Veterinary Science) 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

 วิทยานิพนธ์จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร                 36    หน่วยกิต 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

 วิทยานิพนธ ์(12 หน่วยกิต) และกระบวนวิชา (24 หน่วยกติ) 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                 36    หน่วยกิต 

  

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                    36  หนว่ยกติ 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่      36  หนว่ยกติ  

 

ระยะเวลาการศึกษา 

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาโท หลักสูตร  2  ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 5  ปีการศึกษา  

 

ค่าใช้จา่ยในการศึกษา 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)     

คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายประมาณ 400,000 บาท/คน (100,000 บาท X 4 ภาคการศึกษา) 
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คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

  หลักสูตร แบบ 1 (แผน  ก แบบ ก1) 

  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กับด้าน           

ชีวการแพทย์ในสัตว์ 

           2. เป็นผู้มีประสบการณก์ารท างาน  หรอืประสบการณก์ารท าวิจัย  อย่างน้อย 1  ปี หรือมีผลงาน

วิชาการน าเสนอในที่ประชุมทีม่ี peer review หรือ มีผลงานตีพมิพ์ ในวารสารวชิาการอยา่งน้อย 1  เรื่อง 

 3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑก์ารผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ระดับบัณฑติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คอื 

3.1 TOEFL     ไม่ต่ ากวา่  500 (Paper - based) หรือ 173 (Computer-based)  หรือ  

61(Internet-based) 

3.2 IELTS      ไม่ต่ ากวา่  Band 5.5 

3.3 CMU-eTEGS      ไม่ต่ ากวา่  65 

3.4 CU-TEP  ไม่ต่ ากวา่  75 

3.5 TU-GET  ไม่ต่ ากวา่  550 

3.6 KU-EPT  ไม่ต่ ากวา่  60 

ทั้งนี้ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันยื่นค าร้อง  หากเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการให้เป็นไปประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขความรู้

ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

4.คุณสมบัติอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ 

 5. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสญัชาติอื่นใดๆอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย  

   

กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา

อย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม

สัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา  

     2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ

ของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) 

              1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กับด้าน 

ชีวการแพทย์ในสัตว์ 

    2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถดา้นภาษาองักฤษตามเกณฑก์ารผ่านเงือ่นไขภาษา 

ต่างประเทศระดับบัณฑติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คอื 

   2.1 TOEFL     ไม่ต่ ากวา่  500 (Paper - based) หรือ 173 (Computer-based)   

      หรือ 61 (Internet-based) 

2.2 IELTS      ไม่ต่ ากวา่  Band 5.5 

2.3 CMU-eTEGS           ไมต่่ ากวา่  65 

2.4 CU-TEP  ไม่ต่ ากวา่  75 

2.5 TU-GET  ไม่ต่ ากวา่  550 

2.6 KU-EPT  ไม่ต่ ากวา่  60 

ทั้งนี้ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันยื่นค าร้อง  หากเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขความรู้

ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

             3. คุณสมบัติอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 

   4. เป็นผู้มีสัญชาตไิทยหรอืสญัชาติอื่นใดๆอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย    

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทั้งในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การ 

สัตวแพทย์ และภาคการศึกษาอื่นๆที่ไม่มีการลงทะเบียนวิชาดังกล่าว และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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แสดงแผนการศึกษา     

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

(Registration for university services) 

- ว.สพ.799 

(653799) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

(Pass the foreign language requirement) 

-  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

- 

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

(Present thesis proposal) 

-    

การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation in seminar) 

-    

รวม 0 รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.799 

(653799) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis)  

12 ว.สพ.799 

(653799) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis)  

12 

 การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

-  การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

- 

    สอบวิทยานิพนธ ์

(Thesis Defense)  

 

รวม 12 รวม 12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      33  หน่วยกิต 
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แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.701 

(653701) 

ความก้าวหนา้ทางชีวเวชศาสตร์

สัตวแพทย ์

(Current Topics in Veterinary 

Biomedical Science) 

3 ว.สพ.791 

(653791) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์1  

(Seminar in Veterinary 

Science 1) 

1 

ว.สพ.702 

(653702) 

สถติิเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การสัตวแพทย ์

(Statistics for Research in 

Veterinary Science) 

3  วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

(Elective courses)  

10 

ว.สพ.703 

(653703) 

วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์

(Research Methods in Veterinary 

Science) 

3    

 วิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ 

(Elective courses) 

3    

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่มการ

สัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar) 

-    

รวม 12 รวม 11 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.792 

(653792) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์2 

(Seminar in Veterinary Science 2) 

1 ว.สพ.797 

(653797) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

ว.สพ.797 

(653797) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

- 

    สอบวิทยานิพนธ ์

(Thesis Defense) 

 

รวม 7 รวม 6 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

 1. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงือ่นไขของบัณฑติวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 

 3. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 4 . ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปรญิญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย  

2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 

3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่ 3.00 

4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปรญิญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 

 

 

 


