
 
 

เอกสารแนบ 1 

 
หลักสูตรปริญญาโท ส าหรับการสนับสนุนทุนศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ลาว ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 16 หลักสูตร 
 

ล าดับ สาขา/หลักสูตร มหาวิทยาลัย 
1. การศึกษา (Education)  

1 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(Master of Education Program in Mathematics) 

มศว. 
เปิด 9 ม.ค. 65 

2 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(Master of Education Program in Physics) 

มศว. 
เปิด 9 ม.ค. 65 

3 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(Master of Education Program in Chemistry) 

มศว. 
เปิด 9 ม.ค. 65 

4 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(Master of Education Program in Biology) 

มศว. 
เปิด 9 ม.ค. 65 

5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา  

(Master of Education Program in Educational Research and 
Evaluation) 

ม.เชียงใหม่  
เปิด 21 พ.ย. 65 

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ศึกษา  
(Master of Science Program in Teaching Mathematics) 

ม.เชียงใหม่  
เปิด 21 พ.ย. 65 

2. สังคมศาสตร์ (Social Sciences)  
7 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและ

สภาพแวดล้อม (Master of Urban and Regional Planning Program 
in Environmental and Urban Planning) 

ม.แม่โจ้  
เปิด 28 พ.ย. 65 

3. วิทยาศาสตร์ (Sciences)  
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

(Master of Science Program in Environmental Science) 
ม.เชียงใหม่  
เปิด 21 พ.ย. 65 

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
(Master of Science Program in Environmental Technology) 

ม.แม่โจ้  
เปิด 28 พ.ย. 65 

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Master of Science Program in 
Sustainable Land Use and Natural Resource Management) 

ม.เกษตร  
เปิด 28 พ.ย. 65 

11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  
(Master of Science Program in Forest Resource Management) 

ม.เกษตร  
เปิด 28 พ.ย. 65 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) 
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือนวัตกรรม  

(Master of Science Program in Data Science for Innovation) 
มจพ.  
เปิดเรียน 6 ธ.ค. 65 

13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(Master of Science Program in Computer Sciences 

ม.เชียงใหม่  
เปิด 21 พ.ย. 65 
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ล าดับ สาขา/หลักสูตร มหาวิทยาลัย 
5. การเกษตร (Agriculture)  

14 วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
(Master of Science Program in Resources Management and 
Development) 

ม.แม่โจ้  
เปิด 28 พ.ย. 65 

 6. สัตวแพทย์ (Veterinary Science)  
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(Master of Science Program in Animal Science) 
ม.แม่โจ้  
เปิด 28 พ.ย. 65 

7. การขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics)  
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

(Master of Science Program in Logistics and Supply Chain 
Management) 

ม.เชียงใหม่  
เปิด 21 พ.ย. 65 
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เอกสารแนบ 2 

 
กรอบเวลาการด าเนินงานการให้ทุนศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
การด าเนินงาน ช่วงเวลา 

1. ได้รับใบสมัครจาก สอท. ณ เวียงจันทน์ 
 

ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2565 
(พ. 13 – ศ 15 ก.ค. วันหยุด) 

2. ส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อ 
- พิจารณาคัดเลือก และจัดอันดับผู้สมัครแต่ละหลักสูตร  
- แจ้งแผนการเรียน ระยะเวลาการศึกษา ก าหนดวันเริ่มเข้าศึกษา       
 
- มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงฯ 
 

จ. 18 ก.ค. 2565 
ให้เวลามหาวิทยาลัย
ด าเนินการ 1 เดือน  

 
ภายในวันที่ 18 ส.ค. 2565  

3. น าผลการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งให้ มาท าการสรุปคัดเลือกให้ได้
ผู้รับทุนตามจ านวนที่รัฐบาลไทยสนับสนุน (กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า
จ านวนทุนที่จะให้) 
 

19 ส.ค. 2565 

4. โทรเลขถึง สอท. ณ เวียงจันทน์ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
และอนุมัตทิุนให้เข้าเรียนเตรียมความพร้อม และศึกษาระดับปริญญาโท 
 

24 ส.ค. 2565 

5. หนังสือถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือขอให้จัดเรียนเตรียมความพร้อม และ
ประมาณการค่าจัดอบรม 

6. หนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อแจ้งอนุมัติทุนและส่งตัวผู้รับทุนเข้าศึกษา 

  

24 ส.ค. 2565 

7. ผู้รับทุนเดินทางเข้าประเทศไทย และเดินทางต่อไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8. เรียนเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จ. 19 ก.ย. 2565 
20 ก.ย. – 18 พ.ย. 2565 

ประมาณ 2 เดือน 
 

9. ผู้รับทุนเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือศึกษาระดับปริญญาโท 
 

19 พ.ย. 2565 
 

 




