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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์  

  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาองักฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program) 

 

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย)์ 

  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์) 

ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Veterinary Science) 

  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Veterinary Science) 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ 1.1 (ฐานปรญิญาโท) 

 วิทยานิพนธ ์จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร                 48    หน่วยกิต 

แบบ 1.2 (ฐานปรญิญาตรี) 

 วิทยานิพนธ ์จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร                 72    หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 )ฐานปริญญาโท(  

 วิทยานิพนธ ์(12 หน่วยกติ) และกระบวนวิชา (36 หน่วยกติ) 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                 48    หน่วยกิต 

แบบ 2.2 (ฐานปริญญาตร)ี 

 วิทยานิพนธ ์(24 หน่วยกติ) และกระบวนวิชา (48 หน่วยกิต) 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                 72    หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    48  หน่วยกิต 

แบบ 1.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่      72  หน่วยกิต  

แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    48  หน่วยกิต 

แบบ 1.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่      72  หน่วยกิต  
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ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสูตร  แบบ 1.1  และ 2.1 

 เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา  

หลักสูตร แบบ 1.2  และ 2.2 

 เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 4 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 8 ปีการศึกษา  

 

ค่าใช้จา่ยในการศึกษา 

แบบ 1.1 และ 1.2     

คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย 

นักศึกษาต่างชาติ  600,000 บาท/คน (100,000 บาท X 6 ภาคการศึกษา) 

นักศึกษาไทย  150,000 บาท/คน (25,000 บาท X 6 ภาคการศึกษา) 

แบบ 2.1 และ 2.2     

คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายประมาณ  

นักศึกษาต่างชาติ  800,000 บาท/คน (100,000 บาท X 8 ภาคการศึกษา) 

นักศึกษาไทย  200,000 บาท/คน (25,000 บาท X 8 ภาคการศึกษา) 

 

คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

หลักสูตรแบบ 1.1 (เฉพาะวิทยานิพนธ ์ ฐานปรญิญาโท) 

            1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ที่มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า กว่า 3.50      ใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์างสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาอื่น ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์  

 2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ระดับบัณฑติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คอื  

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

61 (Internet-based) 

2.2 IELTS  ไม่ต่ ากวา่  Band 5.5 

2.3 CMU-eTEGS       ไม่ต่ ากวา่  65 

2.4 CU-TEP     ไม่ต่ ากวา่  75 

2.5 TU-GET     ไม่ต่ ากวา่  550 

2.6 KU-EPT     ไม่ต่ ากวา่  60 

 

ทั้งนี้ ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันยื่นค าร้อง  หากเป็นนักศึกษา

ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง

เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 3.คุณสมบัติอื่นๆ ยกเว้นข้อ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 
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กิจกรรมทางวิชาการ  

   (1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ใน

การสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้อง

เข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา  

       (2) ผลงานดุษฎีนิพนธห์รือสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร ่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

                (3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุกภาค

การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่ง         

บัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

หลักสูตรแบบ 1.2 (เฉพาะวิทยานิพนธ์  ฐานปรญิญาตรี) 

 1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ โดยได้รับเกียรตินิยม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25   

2.ผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  หรือปริญญาโทสัตวแพทย์                    

สาธารณสุขศาสตร์ และ/หรอืการวจิัยตามที่สาขาวิชาก าหนดและประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่ 012/2555 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบ

โอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ระดับบัณฑติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คอื  

3.1 TOEFL     ไม่ต่ ากว่า  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   หากเป็นนักศึกษา

ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง

เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

4. คุณสมบัติอื่นๆ ยกเว้นข้อ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 
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กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

   (1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ใน

การสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 7 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้อง

เข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 (2)  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่อยู่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of  Science 

อย่างน้อย 2 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎนีิพนธห์รือสว่นหนึ่งของผลงานดุษฏนีิพนธใ์นการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

              (3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่ง        บัณฑิตวิทยาลัย

ทุกภาคการศึกษา 

 

หลักสูตรแบบ 2.1 (ศึกษากระบวนวิชาและวิทยานิพนธ์ ฐานปรญิญาโท) 

 1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50   ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรท์างสัตวแพทย์   หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์    

2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ระดับบัณฑติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คอื  

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

61 (Internet-based) 

2.2 IELTS      ไม่ต่ ากวา่  Band 5.5 

2.3 CMU-eTEGS       ไม่ต่ 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  หากเป็นนักศึกษา

ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง

เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 3.คุณสมบัติอื่นๆ ยกเว้นข้อ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์ 

 

กิจกรรมทางวิชาการ 

(1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวทิยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ทั้งในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การสัตว
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แพทย์ และภาคการศึกษาอื่นๆที่ไม่มกีารลงทะเบยีนวิชาดงักลา่ว เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 ภาคการศึกษา และ

นักศึกษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

(2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร ่หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed 

หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

          (3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุกภาคการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 

 

หลักสูตรแบบ 2.2 (ศึกษากระบวนวิชาและวิทยานิพนธ์ ฐานปรญิญาตรี) 

 1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์  กับสาขาวิชา

วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ โดยได้รับเกียรตินิยมเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25  

2.ผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ หรือปริญญาโทสัตวแพทย์สาธารณสุข

ศาสตร์ และ/หรือการวิจัยตามที่สาขาวิชาก าหนดและประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 

012/2555 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน

หน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

3.เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ระดับบัณฑติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คอื  

3.1 TOEFL     ไม่ต่ ากว่า  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  หากเป็นนักศึกษา

ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง

เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

4.คุณสมบัติอื่นๆ ยกเว้นข้อ 3  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 

สัตวแพทย์ 
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กิจกรรมทางวิชาการ 

 (1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวทิยานิพนธใ์นการสัมมนาอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทั้งในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การ 

สัตวแพทย์ และภาคการศึกษาอื่นๆที่ไม่มีการลงทะเบียนวิชาดังกล่าว เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา 

และนักศึกษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

(2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดษุฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร ่หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, 

IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง 

            (3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุกภาคการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 
 

 

แสดงแผนการศึกษา     

แบบ 1.1 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

(Registration for university services) 

- ว.สพ.898 

(653898)  

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

(Pass the foreign language requirement) 

-  การน าเสนอผลงานหรือ

เข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Pass qualifying examination) 

-    

เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

(Present thesis proposal) 

-    

การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation in seminar) 

-    

รวม 0 รวม 12 
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ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่ม

การสัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือ

เข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

รวม 12 รวม 12 

 

 

ปีที ่3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่ม

การสัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือ

เข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

    สอบวิทยานิพนธ ์

(Thesis Defense) 

- 

รวม 6 รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 
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แบบ 1.2 

ปีที ่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลยั 

(Registration for university services) 

- ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

(Pass the foreign language requirement) 

-  การน าเสนอผลงานหรือ

เข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in 

seminar) 

- 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Pass qualifying examination) 

-    

เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

(Present thesis proposal) 

-    

การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation in seminar) 

-    

รวม 0 รวม 12 

 

 

ปีที ่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

รวม 12 รวม 12 
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ปีที่ 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

รวม 12 รวม 12 

 

ปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

- 

    สอบวิทยานิพนธ ์

(Thesis Defense) 

- 

รวม 6 รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต 
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แบบ 2.1  

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.701 

(653701) 

ความก้าวหนา้ทางชีวศาสตร์ 

สัตวแพทย ์

(Current Topics in Veterinary 

Biomedical Science) 

3 ว.สพ.891 

(653891) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์3 

(Seminar in Veterinary 

Science 3) 

1 

 วิชาเลือก 

(Specialization courses) 

4 ว.สพ.897 

(653897) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

(Pass the foreign language 

requirement) 

-  กระบวนวิชาเลือกหรือวิชา

เลือกนอกสาขาวิชา 

(Elective courses) 

3 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Pass qualifying examination) 

-    

 เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

(Present thesis proposal) 

-    

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่ม

การสัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar) 

-    

รวม 7 รวม 10 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.892 

(653892) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์4 

(Seminar in Veterinary Science 

4) 

1 ว.สพ.897 

(653897) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

ว.สพ.897 

(653897) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

- 

รวม 7 รวม 12 
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ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.897 

(653897) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 ว.สพ.897 

(653897) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่ม

การสัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or participation 

in seminar) 

- 

    สอบวิทยานิพนธ ์

(Thesis Defense) 

- 

รวม 6 รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
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 แบบ 2.2   

ปีที ่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.701 

(653701) 

ความก้าวหนา้ทางชีวเวชศาสตร์ 

สัตวแพทย ์

(Current Topics in Veterinary 

Science) 

3 ว.สพ.791 

(653791) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์

การสัตวแพทย ์1 

(Seminar in Veterinary 

Science 1) 

1 

ว.สพ.702 

(653702) 

สถติิเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

การสัตวแพทย ์

(Statistics for Research in 

Veterinary Science) 

3 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

ว.สพ.703 

(653703) 

วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์

(Research Methods in Veterinary 

Science) 

3  วิชาเลือก 

(Elective courses) 

4 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

(Pass the foreign language 

requirement) 

-  กระบวนวิชาเลือกหรือวิชา

เลือกนอกสาขาวิชา 

(Elective courses) 

 

3 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Pass qualifying examination) 

-    

 เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

(Present thesis proposal) 

-    

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่ม

การสัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar)  

-    

รวม 9 รวม 14 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.792 

(653792) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์2 

(Seminar in Veterinary Science 2) 

1 ว.สพ.891 

(653891) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

การสัตวแพทย ์3 

(Seminar in Veterinary 

Science 3) 

1 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

 วิชาเลือก 

(Elective courses) 

 

4    

รวม 11 รวม 7 

 

ปีที ่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.892 

(653892) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรก์าร 

สัตวแพทย ์4 

(Seminar in Veterinary Science 4) 

1 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

รวม 7 รวม 6 
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ปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

6 

 การน าเสนอผลงานหรือเข้ารว่ม

การสัมมนา 

(Presentation or participation in 

seminar) 

-  การน าเสนอผลงานหรือเข้า

รว่มการสัมมนา 

(Presentation or 

participation in seminar) 

- 

    สอบวิทยานิพนธ ์

(Thesis Defense) 

- 

รวม 12 รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 

 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตร แบบ 1  

  1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 

  2.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

  3.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 

  4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5.  ผลงานวิทยานิพนธ์ 

แบบ 1.1 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 

ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วน

หนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

แบบ 1.2 

   ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่อยู่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 

Science อย่างน้อย 2 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฏีนิพนธ์ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

หลักสูตร แบบ 2 
  1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

  2.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

  3.  ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 

  4.  มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่ 3.00 

  5.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ์ 

แบบ 2.1 

ผลงานดุษฎนีิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธไ์ด้รับการเผยแพร ่หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาต ิอยา่งนอ้ย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, 

IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึง่ของผลงานดุษฎีนิพนธใ์นการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

แบบ 2.2 

   ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร ่หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 

 

 

 
 

 


