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1.  ชื'อหลักสูตร 
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2.  ชื'อปริญญา 

    ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สหวทิยาการสตัวแพทย)์ 
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3.  วัตถปุระสงค์ 

=.>  มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึHงในหลกัการและทฤษฎีสาํคญัในสาขาวชิาสหวทิยาการสตัวแพทยแ์ละสามารถ 
       ประยกุตค์วามรู้ในการทาํวจิยัหรือการปฏิบตัิงานในสาขาวชิาชีพในระดบัสูงได ้
3.2  มีความสามารถในวิจยัหรือการจดัการโครงการทางวชิาการทีRจะก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ใหม่หรือวธีิ

ปฏิบติังานใหม่ๆในสาขาวชิาสหวทิยาการสัตวแพทย ์
3.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การสืRอสาร  การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจดัการสมยัใหม ่ทีRจะนาํไปสู่การพฒันาความรู้และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง 
3.4  มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ/วชิาชีพ และมีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติ 
       ปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 

4.  โครงสร้างหลักสูตร 
Z.>  แบบ >.> 

             หมวดวชิาบงัคบัไมน่บัหน่วยกิต    =  หน่วยกิต 
             วทิยานิพนธ์    Z[  หน่วยกิต 
             รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร     Z[  หน่วยกิต 

Z.\  แบบ \.> 
             หมวดวชิาบงัคบั                 Z  หน่วยกิต 
             หมวดวชิาเลือก                 [  หน่วยกิต 
             วทิยานิพนธ์    =]  หน่วยกิต 
             รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร     Z[  หน่วยกิต 



4.3  แบบ 2.2 
            หมวดวชิาบงัคบั                 ^  หน่วยกิต 
             หมวดวชิาเลือก               >_   หน่วยกิต 
             วทิยานิพนธ์    48  หน่วยกิต 
             รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร     a\  หน่วยกิต 
 
5.  รายวิชาในหลักสูตร 
 _.>  แบบ >.> 
  _.>.>  หมวดวิชาบงัคบั  

นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ์แบบ >.> จะตอ้ง
ลงทะเบียนรายวิชาดงัต่อไปนีH  และอาจตอ้งลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการทีRปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
โดยไมคิ่ดหน่วยกิตและค่าคะแนน  
        a>b ^^>   สมัมนาสหวทิยาการสตัวแพทย ์>                      >(>-b-\) 
            Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles > 
        a>b ^^\   สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์\                           \>(>-b-\) 
                    Seminar in  Interdisciplinary Veterinary Articles II 
        a>b ^^=   สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์=   >(>-b-\) 
                    Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 
  _.>.\  วชิาวทิยานิพนธ์     Z[   หน่วยกิต 
   a>b ^^a   ดุษฎีนิพนธ์    Z[   หน่วยกิต 
                Dissertation 
 
 _.\  แบบ \.> 
  _.\.>  หมวดวิชาบงัคบั     Z  หน่วยกิต 

a>b ^^>   สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์>           >(>-b-\) 
                Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles I 

a>b ^^\   สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์\   >(>-b-\) 
                Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles II 

a>b ^^=   สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์=   >(>-b-\) 
                Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles III 

a>b [^]   การเขียนและนาํเสนอรายงานทางวทิยาศาสตร์  >(>-b-\) 
                Writing and Presenting Scientific Papers 
 



  5.2.2  หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่)    [  หน่วยกิต 
                      ใหเ้ลือกจากรายวชิาต่อไปนีHหรือรายวิชาอืRนทีRจะเปิดสอนเพิRมเติมในภายหลงั 

กลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์ 
a>> a>>  กายวภิาคศาสตร์ออร์โทพดิีกส์ทางสัตวแพทย ์  =(\-=-_) 

 Veterinary Orthopedic Anatomy 
กลุ่มวชิาสรีรวทิยา 
a>\ a\>   สรีรวทิยาของสตัว ์     =(=-b-]) 

Animal Physiology 
กลุ่มวชิาเภสัชวทิยาและพษิวิทยา 
a>= a\> เภสชัวทิยาทางสัตวแพทยข์ัHนสูง   \(\-b-Z) 

Advanced  Veterinary Pharmacology 
a>= a\\   พิษวทิยาทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   \(\-b-Z) 

Advanced Veterinary Toxicology 
กลุ่มวชิาพยาธิชีววทิยา 
a>Z a>>   พยาธิวิทยาคลินิกทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   =(\-=-_) 

Advanced Veterinary Clinical Pathology 
a>Z a\>  เทคนิคพยาธิวทิยาในระดบัเซลลท์างสัตวแพทยศาสตร์ \(\-b-Z) 

Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
a>Z a\\  หลกัการเกิดโรคทางสตัวแพทยศาสตร์   \(\-b-Z) 

Principles of Pathogenesis in Veterinary Science 
a>Z a=>   เทคนิคทางหอ้งปฏิบติัการปรสิตวทิยาทางสัตวแพทย ์ \(>-=-=) 

Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 
a>Z a=\   ปรสิตวทิยาทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   \(\-b-Z) 

Advanced in Veterinary Parasitology 
a>Z aZ>   เทคนิคการวนิิจฉยัทางจุลชีววทิยาสัตวแพทย ์  =(>-]-Z) 

Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 
กลุ่มวชิาศลัยศาสตร์และวทิยาการสืบพนัธ์ุ 
a>_ abb   วทิยาตอ่มไร้ทอ่ทางการสืบพนัธ์ุสตัวข์ ัHนสูง  = (=-b-]) 

Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
a>_ a=b  การสืบพนัธ์ุในโคและกระบือขัHนสูง   = (=-b-]) 

Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
a>_ a=>   การสืบพนัธ์ุในสุกรขัHนสูง    = (=-b-]) 

Advanced Reproduction in Swine 



a>_ a=\   การสืบพนัธ์ุในแพะและแกะขัHนสูง   \ (\-b-Z) 
Advanced Reproduction in Goat and Sheep 

a>_ a==   การสืบพนัธ์ุในมา้ข ัHนสูง    = (=-b-]) 
Advanced Reproduction in Horse 

a>_ a=Z   การสืบพนัธ์ุในสตัวเ์ลีHยงขัHนสูง   = (=-b-]) 
Advanced Reproduction in Companion Animals 

a>_ aZb   เทคนิคทางวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตวข์ ัHนสูง  \ (>-=- Z) 
Advanced Techniques in Theriogenology 

a>_ aZ>   เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธ์ุสตัว ์  = (=-b-]) 
Biotechnology in Animal Reproduction 

a>_ a_b   การจดัการสุขภาพฝงูโคนม       =(=-b-]) 
Dairy Cattle Herd Health Management 

a>_ a_>   การจดัการสุขภาพฝงูสุกร          =(=-b-]) 
Swine Herd Health Management 

a>_ a_\   โรคระบบสืบพนัธ์ุในปศุสัตว ์     =(=-b-]) 
Reproductive System Diseases in Livestock 

กลุ่มวชิาสัตวแพทยส์าธารณสุข 
a>] a>>   โรครับจากสตัวเ์ขตร้อน        \(\-b-Z) 

Tropical Zoonotic Disease 
a>] a>\  วทิยาการระบาดขัHนสูงทางสตัวแพทย ์   =(=-b-]) 

Advanced Veterinary Epidemiology 
a>] a>=   การวเิคราะห์ความเสีRยงทางสตัวแพทยส์าธารณสุข \(\-b-Z) 

Risk Analysis for Veterinary Public Health 
a>] a>_   การวเิคราะห์สารตกคา้งในอาหารทีRไดจ้ากสตัว ์  \(>-=-=) 

Analysis of Residue in Foods of Animal Origin 
a>] a>a  การควบคุมจุลชีพในอาหารทีRมาจากปศุสตัว ์              =(\-=-_) 

                Microbial Control in Food of Animal Origin 
a>] a>[   พิษวทิยาทางอาหาร อาหารสัตว ์และกฎหมายในงาน  \(\-b-\) 
 สัตวแพทยส์าธารณสุข    

       Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health 
a>]a>^ ชีวสถิติทางการสตัวแพทย ์              =(=-b-=) 

                Biostatistics for Veterinary Science 
 



a>] a\>  การตรวจวเิคราะห์จุลชีพในห่วงโซ่อาหาร  \(>-=-\) 
                Analysis of Microbial in the Food Chain 

a>] a]>  การจดัการสิRงแวดลอ้มและของเสียทางปศุสัตว ์  \(\-b-\) 
Environmental and Livestock Waste Management 

a>] a]Z  เศรษฐศาสตร์และการบริหารดา้นสตัวแพทยส์าธารณสุข   =(=-b-=) 
              Economics and Administration of Veterinary Public Health 

กลุ่มวชิาอายรุศาสตร์ 
a>a a\b   เวชศาสตร์คลินิกขัHนสูงทางสัตวแพทย ์             =(=-b-]) 

Advanced Veterinary Clinical Medicine 
a>a a\>   อายรุศาสตร์ทางสตัวแพทยข์ัHนสูง    =(=-b-]) 

Advanced Veterinary Medicine 
a>a a\Z   อายรุศาสตร์สัตวเ์ลก็ขัHนสูง     =(\-=-_) 

Advanced Small Animal Medicine 
a>a a\_   อายรุศาสตร์มา้ขัHนสูง    =(\-=-_) 

Advanced Equine Medicine 
a>a a\]   อายรุศาสตร์สัตวเ์คีHยวเอืHองขัHนสูง   =(\-=-_) 

Advanced Ruminant Medicine 
a>a a\a   อายรุศาสตร์สัตวน์ํHาและการจดัการฟาร์ม  =(\-=-_) 

Aquatic Medicine and Farm Management 
a>a a\[   การจดัการสุขภาพมา้ในฟาร์มเพาะเลีHยง   =(\-=-_) 

Equine Stud Farm Health Management 
a>a a\^  เวชศาสตร์การกีฬา และสรีรวทิยาการออกกาํลงัสาํหรับมา้ =(\-=-_) 

Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
_.\.=  หมวดวิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

710 999  ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 
Dissertation 

 
 5.3  แบบ 2.2 
  5.3.1  หมวดวิชาบงัคบั     ^ หน่วยกิต 
   a>b ab>  สถิติเพืRองานวิจยัทางสตัวแพทย ์   =(\-=-_) 
         Statistics for Veterinary Research 
       a>b a\>  การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์ \(\-b-Z) 
         Experimental Design in Veterinary Medicine 



       a>b ^^>  สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์>   >(>-b-\) 
                  Seminar in Interdisciplinary Veterinary Articles I 
       a>b ^^\  สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์\   >(>-b-\) 
                  Seminar in  Interdisciplinary  Veterinary Articles II 
       a>b ^^=  สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์=   >(>-b-\) 
                  Seminar in  Interdisciplinary Veterinary Articles III 
       a>b [^]  การเขียนและนาํเสนอรายงานทางวทิยาศาสตร์  >(>-b-\) 
         Writing and Presenting Scientific Papers 
 

_.=.\  หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่)    >_ หน่วยกิต  
      ใหเ้ลือกจากรายวิชาต่อไปนีH  หรือรายวชิาอืRนทีRจะเปิดสอนเพิRมเติมในภายหลงั 

กลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์ 
       a>> a>>   กายวภิาคศาสตร์ออร์โทพดิีกส์ทางสัตวแพทย ์  =(\-=-_) 
                    Veterinary Orthopedic Anatomy 

กลุ่มวชิาสรีรวทิยา 
      a>\ a\>   สรีรวทิยาของสตัว ์     =(=-b-]) 
                   Animal Physiology 

กลุ่มวชิาเภสัชวทิยาและพษิวิทยา 
  a>= a\>  เภสชัวทิยาทางสตัวแพทยข์ ัHนสูง   \(\-b-Z) 

                   Advanced Veterinary Pharmacology 
     a>= a\\  พิษวทิยาทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   \(\-b-Z) 
                  Advanced  Veterinary Toxicology 

กลุ่มวชิาพยาธิชีววทิยา 
     a>Z a>>  พยาธิวิทยาคลินิกทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   =(\-=-_) 
                  Advanced Veterinary Clinical Pathology 
    a>Z a\>   เทคนิคพยาธิวทิยาในระดบัเซลลท์างสัตวแพทยศาสตร์ \(\-b-Z) 
                  Cellular Pathology Techniques in Veterinary Science 
    a>Z a\\   หลกัการเกิดโรคทางสตัวแพทยศ์าสตร์   \(\-b-Z) 
                  Principles of Pathogenesis in Veterinary Sciences 
    a>Z a=>  เทคนิคทางหอ้งปฏิบติัการปรสิตวทิยาทางสัตวแพทย ์  \(>-=-=) 
                 Laboratory Techniques in Veterinary Parasitology 

a>Z a=\   ปรสิตวทิยาทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   \(\-b-Z) 
                 Advanced  Veterinary Parasitology 



a>Z aZ>   เทคนิคการวินิจฉยัทางจุลชีววิทยาสตัวแพทย ์  =(>-]-Z) 
                 Diagnostic Technique in Veterinary Microbiology 

กลุ่มวชิาศลัยศาสตร์และวทิยาการสืบพนัธ์ุ 
a>_ abb   วทิยาตอ่มไร้ทอ่ทางการสืบพนัธ์ุสตัวข์ ัHนสูง  =(=-b-=) 

                 Advanced Endocrinology of Animal Reproduction 
a>_ a=b   การสืบพนัธ์ุในโคและกระบือขัHนสูง   =(=-b-]) 

                 Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo 
a>_ a=>   การสืบพนัธ์ุในสุกรขัHนสูง    =(=-b-]) 

                 Advanced Reproduction in Swine 
a>_ a=\   การสืบพนัธ์ุในแพะและแกะขัHนสูง   \(\-b-Z) 

                 Advanced Reproduction in Goat and Sheep 
a>_ a==   การสืบพนัธ์ุในมา้ข ัHนสูง    =(=-b-]) 

                 Advanced Reproduction in Horse 
a>_ a=Z   การสืบพนัธ์ุในสตัวเ์ลีHยงขัHนสูง   =(=-b-]) 

                 Advanced Reproduction in Companion Animals 
a>_ aZb   เทคนิคทางวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตวข์ ัHนสูง  \(>-=- =) 

                 Advanced Techniques in Theriogenology 
a>_ aZ>   เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธ์ุสตัว ์  =(=-b-]) 

                Biotechnology in Animal Reproduction 
a>_ a_b   การจดัการสุขภาพฝงูโคนม    =(=-b-]) 

                Dairy Cattle Herd Health Management 
a>_ a_>   การจดัการสุขภาพฝงูสุกร    =(=-b-]) 

                 Swine Herd Health Management 
a>_ a_\   โรคระบบสืบพนัธ์ุในปศุสัตว ์   =(=-b-]) 

                 Reproductive System Diseases in Livestock 
กลุ่มวชิาสัตวแพทยส์าธารณสุข 

          a>] a>>  โรครับจากสัตวเ์ขตร้อน        \(\-b-Z) 
           Tropical Zoonotic Disease 
          a>] a>\  วทิยาการระบาดขัHนสูงทางสตัวแพทย ์   =(=-b-]) 
           Advanced Veterinary Epidemiology 
          a>] a>=  การวเิคราะห์ความเสีRยงทางสตัวแพทยส์าธารณสุข \(\-b-Z) 
           Risk Analysis for Veterinary Public Health 
 



          a>] a>_  การวเิคราะห์สารตกคา้งในอาหารทีRไดจ้ากสตัว ์  \(>-=-=) 
           Analysis of Residue in Foods of Animal Origin 
          a>] a>a  การควบคุมจุลชีพในอาหารทีRมาจากปศุสตัว ์              =(\-=-_) 
                      Microbial Control in Food of Animal Origin 
          a>] a>[  พิษวทิยาทางอาหาร อาหารสัตว ์และกฎหมายในงาน  \(\-b-Z) 

สัตวแพทยส์าธารณสุข     
                 Toxicology of Food, Feed and Law in Veterinary Public Health 
          a>] a>^  ชีวสถิติทางการสตัวแพทย ์               =(=-b-]) 
                      Biostatistics for Veterinary Science 
          a>] a\>  การตรวจวเิคราะห์จุลชีพในห่วงโซ่อาหาร  \(>-=-=) 
                      Analysis of Microbial in the Food Chain 
          a>] a]>  การจดัการสิRงแวดลอ้มและของเสียทางปศุสัตว ์  \(\-b-Z) 
           Environmental and Livestock Waste Management 
          a>] a]Z  เศรษฐศาสตร์และการบริหารดา้นสตัวแพทยส์าธารณสุข    =(=-b-]) 
                     Economics and Administration of Veterinary Public Health 

กลุ่มวชิาอายรุศาสตร์ 
a>a a\b   เวชศาสตร์คลินิกขัHนสูงทางสัตวแพทย ์   =(=-b-]) 

                 Advanced Veterinary Clinical Medicine 
a>a a\>   อายรุศาสตร์ทางสตัวแพทยข์ัHนสูง   =(=-b-]) 

                 Advanced Veterinary Medicine 
a>a a\=   โรคสุกรและการจดัการฟาร์ม   =(\-=-_) 

                 Swine Diseases and Farm Management 
a>a a\Z   อายรุศาสตร์สัตวเ์ลก็ขัHนสูง    =(\-=-_) 

                 Advanced Small Animal Medicine 
a>a a\_   อายรุศาสตร์มา้ขัHนสูง    =(\-=-_) 

                         Advanced Equine Medicine 
a>a a\]   อายรุศาสตร์สัตวเ์คีHยวเอืHองขัHนสูง   =(\-=-_) 

                Advanced Ruminant Medicine 
a>a a\a   อายรุศาสตร์สัตวน์ํHาและการจดัการฟาร์ม  =(\-=-_) 

                Aquatic Medicineand Farm Management 
a>a a\[   การจดัการสุขภาพมา้ในฟาร์มเพาะเลีHยง   =(\-=-_) 

                Equine Stud Farm Health Management 
 



a>a a\^   เวชศาสตร์การกีฬา และสรีรวทิยาการออกกาํลงัสาํหรับมา้  =(\-=-_) 
                Equine Sports Medicine and Exercise Physiology 
       _.=.=  หมวดวิทยานิพนธ์      Z[ หน่วยกิต 

a>b ^^[  ดุษฎีนิพนธ์    Z[ หน่วยกิต 
      Dissertation 
2.  แผนการศึกษา 

ปีทีR 1                ภาคการศึกษาทีR 1 หน่วยกิต 

รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 701 สถิติเพืRองานวิจยัทางสัตวแพทย ์ 

Statistics for Veterinary Research 
- - =(2-3-5) 

a>b ^^> สัมมนาสหวิทยาการทางสัตวแพทย ์>  
Seminar in Interdisciplinary Veterinary  Articles I 

>(1-0-2) 
ไม่นบัหน่วยกิต 

>(>-b-\) 
 

>(>-b-\) 
 

71x xxx  วชิาเลือก 
Elective 

- 8 ] 

710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

^ - - 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน ^ 9 >b 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม ^ 9 >b 

 

ปีทีR 1                ภาคการศึกษาทีR \ หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 721 การออกแบบทดลองในทางสตัวแพทยศาสตร์ 

Experimental design in Veterinary  Medicine 
- - \(2-0-4) 

a>b ^^\ สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์\  
Seminar in  Interdisciplinary Veterinary  Articles II 

>(>-b-\) 
ไม่นบัหน่วยกิต 

>(>-b-\) >(>-b-\) 
 

71x xxx วชิาเลือก   
Elective 

- 4 ^ 

a>b [96 การเขียนและนาํเสนอรายงานทางวทิยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Papers 

- 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

710 997 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - - 

710 998 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 7 - 



 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 13 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 18 >[ \= 

 

ปีทีR \                ภาคการศึกษาทีR > หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
a>b ^^= สัมมนาสหวิทยาการสตัวแพทย ์=  

Seminar in  Interdisciplinary Veterinary Articles III 
>(>-b-\) 

ไม่นบัหน่วยกิต 
>(>-b-\) >(>-b-\) 

710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 
(1-12) 

- - 

710 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- 8 
(1-12) 

- 

710 999 นิพนธ์ 
Dissertation  

- - [ 
(1-12) 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 ^ 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 27 27 32 

 
ปีทีR \                ภาคการศึกษาทีR \ หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9 

(1-12) 
- - 

710 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- 9 
(1-12) 

- 

710 999 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - 9 
(1-12) 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 36 36 41 
   

 
 
 
 
 
 



ปีทีR 3                ภาคการศึกษาทีR 1 หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9 

(1-12) 
- - 

710 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- 9 
(1-12) 

- 

710 999 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - 9 
(1-12) 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 45 45 50 

 
ปีทีR 3                ภาคการศึกษาทีR 2 หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
3 

(1-12) 
- - 

710 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- 3 
(1-12) 

- 

710 999 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - 9 
(1-12) 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 3 9 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 48 48 59 

 
ปีทีR 4                ภาคการศึกษาทีR 1 หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
- - - 

710 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - - 

710 999 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - 10 
(1-12) 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - - 10 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม - - 69 



 
ปีทีR 4                ภาคการศึกษาทีR 2 หน่วยกิต 
รหสัวชิา           ชืRอวชิา แบบ 1.1 แบบ \.1 แบบ 2.2 
710 997 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
- - - 

710 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - - 

710 999 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

- - 3 
(1-12) 

 รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - - 3 
 รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม - - 72 

 


