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ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์   

ภาษาองักฤษ : Doctor of Philosophy  Program in Veterinary Science 

 

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย)์ 

  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์) 

ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Veterinary Science) 

  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Veterinary Science) 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์ (ปร.ด.) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี

การท าวิทยานิพนธ์ (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) หลักสูตรแบบ 1.1 (ฐานโท) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต และ หลักสูตรแบบ 1.2 (ฐานตรี)จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 (ฐานโท)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    48  หน่วยกติ  

แบบ 1.2 (ฐานตร)ี  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   72  หน่วยกิต 

 

ระยะเวลาการศึกษา 

แบบ 1.1  (ฐานโท)   หลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศกึษาอย่างมากไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา  

แบบ  1.2 (ฐานตร)ี   หลักสูตร 4 ปี  และใช้เวลาศกึษาอย่างมากไม่เกนิ 7 ปีการศึกษา 

 

ค่าใช้จา่ยในการศึกษา 

แบบ 1.1 (ฐานโท)    คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายประมาณ 132,000 บาท  

(22,000 บาท X 6 ภาคการศึกษา) 

แบบ 1.2 (ฐานตร)ี    คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายประมาณ 160,000 บาท  

(20,000 บาท X 8 ภาคการศึกษา) 

 

 



คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

 1.ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

 2. แบบ 1.1    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง              

สัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาอื่น ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ัตวแพทย์ 

 3. แบบ 1.2    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยได้รับ

เกียรตินิยม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25  

 4.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีผล

การเรียนและ/หรือ การวิจัยตามที่สาขาวิชาก าหนด ได้ผลดีเป็นพิเศษ 

5. คุณสมบัติอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ัตวแพทย์ 

 6. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซ่ึงจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้   

 

กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา (แบบ 1.1) 7 ภาคการศึกษา (แบบ 1.2) และต้องเข้า

รว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed หรือ Web of Science 

อย่างน้อย 1 เรื่อง (แบบ 1.1)  อย่างน้อย 2 เรื่อง  (แบบ 1.2) และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง (แบบ 

1.1 และ 1.2)  

 3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 

 

การสอบวัดคุณสมบัต ิ

  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่   การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

 

 



แผนการศึกษา แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

 

0 ว.สพ.898 

(653898)  

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

12 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

 

-  การน าเสนอหรอืเข้ารว่ม

การสัมมนา 

- 

สอบวัดคุณสมบัต ิ -    

เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ -    

การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการสัมมนา -    

รวม 0 รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 

 การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

-  การน าเสนอหรอืเข้า

รว่มการสัมมนา 

- 

รวม 12 รวม 12 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.898 

(653898) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลยั 

0 

 การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

- การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการสัมมนา - 

รวม 12 รวม 0 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 

 

 



 

ปีที่  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

 

0 ว.สพ.899 

(653899)  

วิทยานิพนธ ์

 

12 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

 

-  การน าเสนอหรอืเข้า

รว่มการสัมมนา 

- 

สอบวัดคุณสมบัต ิ -    

เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ -    

การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการสัมมนา -    

รวม 0 รวม 12 

ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วย

กิต 

ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 

 การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

-  การน าเสนอหรอืเข้ารว่ม

การสัมมนา 

- 

รวม 12 รวม 12 

ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วย

กิต 

ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 

 การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

-  การน าเสนอหรอืเข้ารว่ม

การสัมมนา 

- 

รวม 12 รวม 12 

 
 

 
 

 

  แผนการศึกษา แบบ 1.2 
 



ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ว.สพ.899 

(653899) 

วิทยานิพนธ ์

 

12 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลยั 

0 

 การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการ

สัมมนา 

- การน าเสนอหรอืเข้ารว่มการสัมมนา - 

รวม 12 รวม 0 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ.2554 กล่าวคือ 

 1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying examination) 

 2.  สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

 3.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์  

 4.  สอบผ่านการสอบประเมนิผลวิทยานิพนธ์ 

 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed หรือ Web of Science อย่าง

น้อย 1 เรื่อง (แบบ 1.1)  อย่างน้อย 2 เรื่อง  (แบบ 1.2) และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง (แบบ 1.1 และ 1.2) 

 6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่ด้วยการพิจารณาเกยีรติและศักดิ์

ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 

 

 

 
 


