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โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1.  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 

  จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
 

ก. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
356898  วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 
 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

      (1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมกิจกรรมการ

สัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

      (2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกม าร่ วมกลั่ น ก รอ ง  (peer review) ก่ อนการตี พิ มพ์  และเป็ นที่ ยอมรั บ ในสาขาวิ ชา 

สัตวศาสตร์  จ านวนอย่างน้อย 2  เรื่อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการ

ตีพิ มพ์ ในวารสารที่ เป็ นนานาชาติ  ทั้ งนี้ อย่างน้อยต้องมี ชื่อนักศึกษาเป็น ชื่อแรก 1 เรื่องหรือ 

อนุสิทธิบัตร  หรอื สิทธิบัตร จ านวน  1 ชิน้  

      (3) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาสัตวศาสตร ์และคณะทุกภาค

การศกึษา 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

       (1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

         (2)  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ อาจมอบหมายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอักษร V 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ

เพื่อมสีิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้ 
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  จ.  การสอบประมวลความรู้ 

 1.  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพื่อประเมินความรู้  ความสามารถใน

การบูรณาการแนวความคิด ความรู ้และความสามารถในการแก้ปัญหา 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 

  2. โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2 

  จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
 

 ก.   วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

356897  วิทยานิพนธ์ 72 หนว่ยกิต 
 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

      (1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ

ที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานั้นๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 5 

ภาคการศกึษา และต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทุกภาคการศกึษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

      (2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกม าร่ วมกลั่ น ก รอ ง  (peer review) ก่ อนการตี พิ มพ์  และเป็ นที่ ยอมรั บ ในสาขาวิ ชา 

สัตวศาสตร์  จ านวนอย่างน้อย 4  เรื่อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการ

ตีพิ มพ์ ในวารสารที่ เป็ นนานาชาติ  ทั้ งนี้ อย่างน้อยต้องมี ชื่อนักศึกษาเป็น ชื่อแรก 1 เรื่องหรือ  

อนุสิทธิบัตร  หรอื สิทธิบัตร จ านวน  1 ชิน้    

      (3) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณะทุกภาค

การศกึษา 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

       (1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

         (2)  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

ประจ าตัวนักศึกษา อาจมอบหมายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอักษร V 

 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
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1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ

เพื่อมสีิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้ 

  จ.  การสอบประมวลความรู้ 

 1.  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพื่อประเมินความรู้  ความสามารถในการ

ผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หา และความสามารถในการน าเอาความรูม้าแก้ปัญหา 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 1.1 
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Degree Requirement     48 credits 

A. Thesis 48 credits 
356898   Thesis 48 credits 

 

B. Academic activities 
  (1) A student has to organize  a seminar and present paper in a seminar in English  

           on the topic related to his/her thesis once every semester for at least three     
           semesters and the students have to participant in every semester. 

  (2) The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal or 
an academic media which is accepted in Animal Science Graduate Program, or 
published on academic print material with peer review at least two papers, one of 
which must be international journal, or petty patent or patent that student must be 
the first author at least 1 paper. 

 (3)   A student must report his or her progressive academic activities to the Advisory 
Committee, Graduate Program Administrative Committee, Graduate faculty 
Administrative Committee and Graduate School. 

C. Non-credit courses 
1. Graduate School requirement : a foreign language 
2. Program requirement : with consent of the thesis advisory committee. 

The advisory committee may assign the 
student to take any basic courses which related 
to his or her thesis or any academic activities and 
the student must acquire V grade from the 
courses. 

D. Qualifying examination 
1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a 

thesis proposal.  
2) An unsuccessful examinee must take a re-examination within the following regular 

semester. 
 

      E.  Comprehensive Examination 
         (1) A student must take a comprehensive examination to demonstrate his/her knowledge 
prior and experience  to a thesis defense. 

2) An unsuccessful examinee must take a re-examination within the following regular 
semester. 
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Type 1.2 

Degree Requirement     72 credits 

A. Thesis 72 credits 
356897   Thesis 72 credits 

 

B. Academic activities 
  (1) A student has to organize  a seminar and present paper in a seminar in English  

           on the topic related to his/her thesis once every semester for at least five     
           semesters and the students have to participant in every semester. 

  (2) The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal or 
an academic media which is accepted in Animal Science Graduate Program, or 
published on academic print material with peer review at least four papers, one of 
which must be international journal, or petty patent or patent that student  must be 
the first author at least 1 paper. 

 

(3)   A student must report his or her progressive academic activities to the Advisory 
Committee, Graduate Program Administrative Committee, Graduate faculty 
Administrative Committee and Graduate School 

 

C. Non-credit courses 
1. Graduate School requirement : a foreign language 
2. Program requirement : with consent of the thesis advisory committee. 

The advisory committee may assign the 
student to take any basic courses which related 
to his or her thesis or any academic activities and 
the student must acquire V grade from the 
courses. 
 

D. Qualifying examination 
1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a 

thesis proposal.  
2) An unsuccessful examinee must take a re-examination within the following regular 

semester. 
3) An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 
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      E.  Comprehensive Examination 

         (1) A student must take a comprehensive examination to demonstrate his/her knowledge 

prior and experience to a thesis defense. 

2) An unsuccessful examinee must take a re-examination within the following regular 
semester. 

        

 


