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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาแบบทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต และมีการกาหนดให้
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม แต่ไม่นับหน่วยกิต จานวน 5 รายวิชา 7 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนซึ่งกาหนดขึ้นบนพื้นฐานที่จะมุ่งสร้างนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความคิดแบบ
อิสระ ที่มีความพร้อมในการวิจัยแบบประยุกต์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และมีการกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม แต่ไม่นับหน่วยกิต จานวน 5 รายวิชา 7 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่าจา ก
สถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX)
ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 3.25 สาหรับแผน ก แบบ ก 1 และไม่น้อยกว่า 2.50 สาหรับแผน ก แบบ ก2
2) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผล
การศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25 สาหรับแผน ก แบบ ก 1 และไม่น้อยกว่า 2.50 สาหรับ
แผน ก แบบ ก2 โดยจะต้องเรียนวิชาพืน้ ฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนด
3) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
สาหรับแผน ก แบบ ก 1 และไม่น้อยกว่า 2.50 สาหรับแผน ก แบบ ก2 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
และ/หรื อเคยปฏิ บั ติ ก ารทางด้ านสั ตวศาสตร์ ไ ม่ น้ อยกว่ า 1 ปี โดยให้ แนบโครงร่ า งงานวิ จั ย ที่ คาดว่ า จะท า
วิทยานิพนธ์ พร้อมกับใบสมัคร
4) เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศ
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
5) กรณีอ่นื ๆ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

*หมายเหตุ :
1) ผู้ส มัค รเข้าศึก ษาที่ค าดว่าจะส าเร็จการศึก ษาก่อนเปิดภาคการศึก ษา 1 ปีก ารศึก ษานั้นๆ สามารถยื่น
เอกสารเพื่อสมัค รเข้าศึก ษาในหลั ก สู ตรฯ ได้ ทั้งนี้จะต้องมีเ อกสารรับ รองคาดว่ าจะส าเร็จการศึ ก ษา
ประกอบในใบสมัครด้วย
2) ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้เขียนหัวข้อและขอบเขตในเรื่องที่จะทาวิทยานิพนธ์ในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท จานวน 1-2 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ส่งพร้อมกับใบสมัคร เพื่อเป็นเอกสารให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก และจัดทาไฟล์ PowerPoint เพื่อนาเสนอคณะกรรมการฯ
ในวันสอบสัมภาษณ์
หัวข้อการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะฯ มีทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทุกคน
แนวทางการทาวิจัย
- การพัฒนาอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว/กระเพาะรวม
- เทคโนโลยีดา้ นการสืบพันธุ์สัตว์กระเพาะเดี่ยว/กระเพาะรวม
- เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
- การผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย
- การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
- อื่น ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(โดยประมาณ)
แผน ก แบบ ก1
1. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
24,000 บาท
สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์
1,700 บาท
สศ 591 สัมมนา 1
700 บาท
สศ 592 สัมมนา 2
700 บาท
สศ 593 สัมมนา 3
700 บาท
สศ 594 สัมมนา 4
700 บาท
สศ 691 วิทยานิพนธ์ 1
3,000 บาท
สศ 692 วิทยานิพนธ์ 2
3,000 บาท
สศ 693 วิทยานิพนธ์ 3
6,000 บาท
สศ 694 วิทยานิพนธ์ 4
6,000 บาท
*ศป 641 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
1,500 บาท
*รายวิชาที่กาหนดให้เรียนเพิ่มเติม
2. ค่าขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
500 บาท
3. ค่าประกันของเสียหาย
1,000 บาท
4. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
50 บาท
5. ค่าสมัครสอบประมวลความรู้
1,000 บาท
6. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (3,200 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
12,800 บาท
7. ค่าเอกสารของสานักงานบัณฑิตศึกษา (40 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
160 บาท
8. ค่าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุ (200 บาท x 2 ปี)
400 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
1,200 บาท
10. ค่าพัฒนานักศึกษา (1,150 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
4,600 บาท
11. ค่าบารุงพิเศษเฉพาะสาขาสัตวศาสตร์ (5,000 บาท x 4 ภาคการศึกษา) 20,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์ (ประมาณการ)
150,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ
5,000 บาท
และผลงานสร้างสรรค์ (ประมาณการ)
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ (ประมาณการ)
5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปีการศึกษา)
225,710 บาท
*กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะเพิ่มค่าธรรมเนียมอีก (20,000 บาท x 4 ภาคการศึกษา) 80,000 บาท

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียน
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
ประมาณการค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
3,200 บาท
2. ค่าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุ (รายปี)
200 บาท
3. ค่าพัฒนานักศึกษา
1,150 บาท
4. ค่าบารุงพิเศษเฉพาะสาขาสัตวศาสตร์
5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด/ภาคการศึกษา
9,550 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองผลการศึกษาชุดละ
30 บาท
2. ค่าลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
5,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมขอหนังสือสาคัญต่าง ๆ ชุดละ
30 บาท
4. ค่าสมัครสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นการประมาณ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามประกาศ/ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(โดยประมาณ)
แผน ก แบบ ก2
1. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์
1,700 บาท
สศ 500 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ
1,700 บาท
สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์
1,700 บาท
สศ 520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ
1,700 บาท
สส 540 การผลิตสัตว์ในเขตร้อนอย่างยั่งยืน 1,700 บาท
สศ... วิชาเลือก
1,700 บาท
สศ... วิชาเลือก
1,700 บาท
สศ... วิชาเลือก
1,700 บาท
สศ... วิชาเลือก
1,700 บาท
สศ 591 สัมมนา 1
700 บาท
สศ 592 สัมมนา 2
700 บาท
สศ 593 สัมมนา 3
700 บาท
สศ 594 สัมมนา 4
700 บาท
สศ 695 วิทยานิพนธ์ 1
3,000 บาท
สศ 696 วิทยานิพนธ์ 2
3,000 บาท
*ศป 641 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
1,500 บาท
*รายวิชาที่กาหนดให้เรียนเพิ่มเติม
2. ค่าขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
3. ค่าประกันของเสียหาย
4. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
5. ค่าสมัครสอบประมวลความรู้
6. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (3,200 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
7. ค่าเอกสารของสานักงานบัณฑิตศึกษา (40 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
8. ค่าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุ (200 บาท x 2 ปี)
9. ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
10. ค่าพัฒนานักศึกษา (1,150 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
11. ค่าบารุงพิเศษเฉพาะสาขาสัตวศาสตร์ (5,000 บาท x 4 ภาคการศึกษา)
12. ค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์ (ประมาณการ)

25,600 บาท

500 บาท
1,000 บาท
50 บาท
1,000 บาท
12,800 บาท
160 บาท
400 บาท
1,200 บาท
4,600 บาท
20,000 บาท
100,000 บาท

13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ (ประมาณการ)
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ (ประมาณการ)
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปีการศึกษา)

5,000 บาท
5,000 บาท
177,310 บาท

*กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะเพิ่มค่าธรรมเนียมอีก (20,000 บาท x 4 ภาคการศึกษา) 80,000 บาท
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียน
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
ประมาณการค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
3,200 บาท
2. ค่าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุ (รายปี)
200 บาท
3. ค่าพัฒนานักศึกษา
1,150 บาท
4. ค่าบารุงพิเศษเฉพาะสาขาสัตวศาสตร์
5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด/ภาคการศึกษา
9,550 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1. ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองผลการศึกษาชุดละ
30 บาท
2. ค่าลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
5,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมขอหนังสือสาคัญต่าง ๆ ชุดละ
30 บาท
4. ค่าสมัครสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นการประมาณ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามประกาศ/ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

