
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย            : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์                             

                           (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Veterinary Public Health  

  (International Program) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์) 

  : ชื่อย่อ    วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Veterinary Public Health) 

  : ชื่อย่อ    M.S. (Veterinary Public Health) 

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต  

 

ระยะเวลาการศึกษา  

     หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  

 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 600,000 บาท (300,000 บาท ต่อ ปีการศึกษา) 

 

 คุณสมบัติของนักศึกษา  

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 



3. ผู้สมัครจะต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีหรืออย่างน้อยเทียบเท่าผลสอบของ 
TOEFL paper based test (PBT) ที่คะแนน 523 หรือ Institutional Testing Program (ITP) 
หรือ computer based test (CBT) ที่คะแนน 193 หรือ TOEFL iBT ที่คะแนน 69 หรือ IELTS 
ที่คะแนน 5.5 หรือ CMU-eTEGS ที่คะแนน 65       

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์  
 

 กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Workshop: Study design and field work launch” เป็นกิจกรรมที่
ให้นักศึกษานำเสนอปัญหาทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขในประเทศของตนและร่วมกันคิด
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และนำเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยเปิดให้โอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังและอภิปราย  

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Workshop: Data analysis” หลังจากที่นักศึกษากลับไปเก็บตัวอย่าง
และทำวิจัยในประเทศของตนเอง กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลที่ได้จากการ
ทำงานวิจัยต่ออาจารย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์ผลที่ได้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเขียนวิทยานิพนธ์ได้เสร็จตามเวลาและมี
คุณภาพเพียงพอ  

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 
หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงาน
ที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 



แสดงแผนการศึกษา  

แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ปีท่ี 1 

ช่วงที่1  หน่วยกิต 

สพ.สธ.758 (652758)    การจัดการความปลอดภัยของอาหาร  

(Food Safety Management) 

4 (3-3-7) 

สพ.สธ.759 (652759)    ระบบอาหารที่ยั่งยืน  

(Sustainable Food System) 

2 (2-0-4) 

สพ.สธ.760 (652760)   ความท้าทายสุขภาพโลก  

(Global Health Challenges) 

2 (1-2-3) 

สพ.สธ.761 (652761)  ภาวะผู้นำในสัตวแพทย์บริการ  

(Leadership in Veterinary Service)  

2 (1-2-3) 

สพ.สธ.762 (652762)  วิธีการทางระบาดสำหรับงานสัตวแพทย์สาธารณสุข            

(Epidemiology Method for Veterinary Public Health) 

2 (2-0-4) 

สพ.สธ.763 (652763) ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานสัตวแพทย์สาธารณสุข                    

(Research Methodology for Veterinary Public Health) 

2 (2-0-4) 

สพ.สธ.764 (652764) การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์                    

(Analysis of Veterinary Epidemiological Data) 

3 (2-2-5) 

สพ.สธ.765 (652765) สัมมนาและพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(Seminar and Skills Development for Graduate 

Students) 

2 (2-0-4) 

สพ.สธ.766 (652766) สัมมนาทางสัตวแพทย์สาธารณสุข                                   

(Seminar in Veterinary Public Health) 

2 (2-0-4) 

สพ.สธ.767 (652767) การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับสัตวแพทย์สาธารณสุข 

(Risk Analysis for Veterinary Public Health) 

2 (1-2-3) 

สพ.สธ.768 (652768) โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน

(Zoonoses and Transboundary Animal Diseases) 

1 (1-0-2) 

 รวม 24 



 

ปีที ่2 

 หน่วยกิต 

สพ.สธ.799 (652799)  วิทยานิพนธ์ (Master’s Thesis) 12 

 - สอบภาษาต่างประเทศ - 

 - เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 

 - สอบวิทยานิพนธ์ - 

 รวม 12 

1st workshop สัมมนา Study design and field work launch  - 

2ndworkshop สัมมนา  Data analysis  - 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย   ใน

สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู ้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอ  

ผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ
เทียบเท่าหรือดีกว่า หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้น
จะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 
 


