
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

เพื่อใหการจัดการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความ
เรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้งมี
มาตรฐานและคุณภาพสอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547 จึงใหตราขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547 ไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร-
บัณฑิต พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับในการจัด ควบคุม และอํานวยการการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร-
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับ
ความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ 4 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4.1 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
4.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

ประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่นที่เทียบเทา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพสัตว-

แพทย
4.4 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกใหออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ
ขอ 5 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา   

5.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเปนคราวๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่กําหนด

5.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือผูไดรับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนักศึกษา เพื่อศึกษาขอรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเขาศึกษาในชั้นป
ที่ 2 ตามความตองการของคณะและสาขาวิชา

ขอ 6 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
6.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวามี วิทยฐานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยเชียงใหม
6.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้

6.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 4
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6.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา

6.2.3 จะตองมีผลการเรียนจากสถาบันเดิม โดยมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 2.25 และ
มีกระบวนวิชาที่เรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับกระบวนวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามแผนกําหนด-
การศึกษาของสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต และมีคาลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ยของกระบวนวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไมนอยกวา 2.50 สําหรับระยะเวลาการศึกษาตองไมเกิน 2 เทาของแผน
กําหนดการศึกษาของสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจาก
สถาบันเดิม ทั้งนี้ จะตองมีจํานวนหนวยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
กิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร

6.3 การขอโอนมาเปนนักศึกษา จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด และ
ติดตอขอรับคํายินยอมจากสถาบันเดิม พรอมทั้งขอใหสถาบันเดิมจัดสงระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
กระบวนวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงไมนอยกวา 30 วัน กอนเปดปการศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะ
โอนมาเรียน

6.4 การรับโอน มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
สัตวแพทยศาสตร

ขอ 7 การโอน และการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ
7.1 การโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน และเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะ 

ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
7.3 กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมได จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกันกับ

กระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาลําดับขั้น C
7.4 การเทียบหนวยกิตและผลการเรียนใหเปนไปอยางมีเงื่อนไข ถาปรากฏวาผลการเรียนที่ไดศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมต่ํากวามาตรฐาน มหาวิทยาลัยอาจใหเรียนกระบวนวิชาที่เทียบไวแลวซ้ําอีกได
ขอ 8 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่
เทียบเทา อาจจะขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเปนการเพิ่มเติมได ทั้งนี้ จํานวนรับนักศึกษา 
หลักเกณฑในการพิจารณารับนักศึกษา และการกําหนดวิธีการคัดเลือก หรือการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร

8.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
8.2.1ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 30 วัน 

กอนเปดปการศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะมาเรียน
8.2.2การรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา

คณะสัตวแพทยศาสตร
8.3 การเทียบโอนหนวยกิต

8.3.1กระบวนวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาเทียบโอนเพื่อใชใน
แผนกําหนดการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร กระบวนวิชาที่โอนหนวยกิตไมไดใหตัดออก

8.3.2การเทียบโอนหนวยกิตใหนําความตามขอ 7 มาใชโดยอนุโลม

                                                                                
1 ความเดิมในขอ 8.1 ถูกยกเลิกโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 และใหใชความขางตนแทน
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ขอ 9 การรายงานตัวเปนนักศึกษา
9.1 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกและผูที่ไดรับคัดเลือกตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 8 ไปรายงานตัวเพื่อขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมดวยหลักฐานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบ
9.2 ผูที่ไมไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดใหรายงานตัว จะถือวาสละสิทธิ์การเขา

เปนนักศึกษา
ขอ 10 ระบบการศึกษา

10.1 มหาวิทยาลัยยึดหลักวานักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและนักศึกษา
มีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ มหาวิทยาลัยใชระบบสหวิทยาการโดยใหคณะหรือภาควิชาที่มีหนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใด ใหการศึกษา
ในสาขาวิชานั้นแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยหลายกระบวนวิชา

10.2 ชั้นปที่ 1-3 ใหจัดการศึกษาตามระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาบังคับ ใชเวลาภาคการศึกษาละประมาณ 18 สัปดาห

มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคับ ใชระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ

ในกรณีจําเปนตองเปดสอนกระบวนวิชาในภาคฤดูรอนเพื่อการฝกงานหรือฝกภาคสนามหรือ
กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น ใหถือเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาบังคับ

10.3 ชั้นปที่ 4-6 ใหจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาตลอดป ใชระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 
40 สัปดาห ใหมหาวิทยาลัยกําหนดและประกาศในแตละปเกี่ยวกับการเริ่มตนการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และ
การสิ้นสุดการศึกษาของแตละกระบวนวิชา

คณะสัตวแพทยศาสตรอาจเปด “ระยะเรียนฤดูรอน” เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาหรือ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหลังปการศึกษาปกติ ซึ่งเปนระยะเรียนไมบังคับเพิ่มขึ้นอีก โดยใชเวลาและจํานวนชั่วโมงเรียนตาม
เกณฑของคณะสัตวแพทยศาสตรที่กําหนดและประกาศในแตละป สําหรับนักศึกษาแตละคนแตละชั้นป

10.4 มหาวิทยาลัยใชระบบ “หนวยกิต” ในการดําเนินการศึกษา
10.4.1 ชั้นปที่ 1-3 หนวยกิตในที่นี้เปนหนวยกิตตามระบบทวิภาค จํานวนหนวยกิตบงถึง

ปริมาณการศึกษาของแตละกระบวนวิชา การกําหนดหนวยกิตของแตละกระบวนวิชา ใหถือเกณฑดังนี้
10.4.1.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีใหกําหนด 1 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอด

ภาคการศึกษาปกติ ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต
10.4.1.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใหกําหนด 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาค

การศึกษาปกติ ระหวาง 30-45 ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต
10.4.1.3 การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ใหกําหนด 3-6 ชั่วโมงตอ

สัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหวาง 45-90 ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต
10.4.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมดังกลาว ระหวาง 45-90 ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต
10.4.1.5 ในกรณีไมสามารถใชเกณฑตามขอ 10.4.1.1, 10.4.1.2, 10.4.1.3 และ 

10.4.1.4 ได  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตของกระบวนวิชาตามความเหมาะสม
10.4.2 ชั้นปที่ 4-6 หนวยกิตในที่นี้ เปนหนวยกิตตามระบบการศึกษาตลอดป จํานวนหนวยกิ

ตบงถึงปริมาณการศึกษาแตละกระบวนวิชา หนึ่งหนวยกิตหมายถึงการบรรยายหนึ่งชั่วโมงหรือการสัมมนาไมนอยกวา
หนึ่งชั่วโมง หรือการปฏิบัติทดลองไมนอยกวาสองชั่วโมง หรือการฝกงานไมนอยกวาสามชั่วโมงโดยอนุโลมคิดจํานวน
ชั่วโมงเทียบตอสัปดาหในจํานวนประมาณ 15-18 สัปดาห ปริมาณชั่วโมงการศึกษานี้อาจจัดการเรียนการสอน
ติดตอกันประมาณ 15-18 สัปดาห หรืออาจจัดการเรียนการสอนกระจายออกเปนแบบตลอดป หรืออาจจัดการเรียน
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การสอนแบบผสมผสานกับกระบวนวิชาอื่นตามความเหมาะสมของลักษณะกระบวนวิชา และวัตถุประสงคของ
การศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร เพื่อใหการศึกษามีประสิทธิภาพ

10.5 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรแบงออกเปนกระบวนวิชา เนื้อหาในกระบวนวิชาหนึ่งๆ มี
ปริมาณสัมพันธกับจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชานั้นๆ ในหนึ่งภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค หรือในหนึ่ง        
ปการศึกษาตามระบบการศึกษาตลอดป

10.6 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาหรือบางชั้นป 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้น หรือชั้นปนั้นอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขตามขอนี้
ใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานั้น หรือชั้นปนั้น       

10.7 กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีรหัสกระบวนวิชาและชื่อกระบวนวิชากํากับไว
10.8 รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยชื่อยอของสาขาวิชาไมเกิน 4 ตัวอักษร และเลขประจํากระบวนวิชา 

เลขประจํากระบวนวิชาประกอบดวยเลข 3 หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับของกระบวนวิชา ดังนี้
“1”  แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 1
“2”  แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 2
“3”  แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 3
“4”  แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 4
“5”  แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 5
“6”  แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 6

10.9 ในกรณีที่ปดสอนกระบวนวิชาใดๆ ใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย 8 ป
ขอ 11 หลักสูตรเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

11.1 หลักสูตรเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยกระบวนวิชาในสาขาสัตว-
แพทยศาสตรเปนแกนกลาง และกลุมกระบวนวิชาจากสาขาวิชาอื่นเปนสวนประกอบ ใชเวลาเรียน 6 ป

11.2 หลักสูตรเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบดวย    
11.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกลุมกระบวนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มี

วิสัยทัศนที่กวางไกล มีความสามารถในการใชภาษาและการติดตอสื่อสาร สามารถคิดอยางมีเหตุผล เปนคนที่สมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม

11.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ เปนกลุมกระบวนวิชาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หรือบางกระบวนวิชา
ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกันโดยตรง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประกอบดวยวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

11.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปนกระบวนวิชาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดอีกจํานวน
หนึ่ง นอกเหนือไปจากวิชาเฉพาะ โดยมีความมุงหมายเพื่อขยายความสัมพันธทางวิชาการใหกวางขวางออกไป 
ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัดและความสนใจของแตละบุคคลใหไดมากยิ่งข้ึน

11.2.4 หลักสูตรเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตสะสมรวมไมนอย
กวา 210 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ดังนี้

11.2.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชา
สังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยอาจ
จัดเปนกระบวนวิชาหรือลักษณะบูรณาการแบบใดๆ ก็ได

11.2.4.2 หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 174 หนวยกิต
11.2.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

11.3 แผนกําหนดการศึกษาสําหรับหลักสูตรเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใหมีแผนกําหนด-
การศึกษาสําหรับแตละชั้นป เพื่อแนะแนวทางใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนไดสอดคลองกับหลักสูตร
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11.3.1 นักศึกษาชั้นปที่ 1-3 ใชแผนกําหนดการศึกษาชนิดที่แนะนําและเปนไปตามระบบ
ทวิภาค

11.3.2 นักศึกษาชั้นปที่ 4-6 ใชแผนกําหนดการศึกษาชนิดบังคับสําหรับแตละชั้นป และเปน
แบบระบบการศึกษาตลอดป

11.4 คณะสัตวแพทยศาสตรอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหนาที่เสนอแนะ    
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตรในเรื่องดังตอไปนี้

11.4.1 จัดแผนกําหนดการศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรใหเปนไปตามเงื่อนไขหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร และเสนอแผนกําหนดการศึกษาดังกลาวตอคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร

11.4.2 รวมกับอาจารยผูสอนปรับปรุงกระบวนวิชาและเนื้อหาใหเหมาะสม 
11.4.3 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และใหคําปรึกษาอื่นๆ 

เกี่ยวกับวิชาการแกคณะ
ขอ 12 การลงทะเบียนกระบวนวิชา

มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา หรือแตละปการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให
สอดคลองกับแผนกําหนดการศึกษา และเปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล และใหนักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี้

12.1 การลงทะเบียนกระบวนวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา

12.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนด
12.2.1 นักศึกษาชั้นปที่ 1-3 ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของการบอกเพิ่มกระบวนวิชา ตาม

ขอ 13.1 หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.2.2 นักศึกษาชั้นปที่ 4-6 ใหกระทําไดภายใน 3 สัปดาห นับจากวันเปดปการศึกษาปกติ 

หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนกระบวนวิชาในปการศึกษานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 6 ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังสัปดาหที่ 3 นับจากวันเปด    

ปการศึกษา ใหคณบดีเปนผูอนุมัติเปนรายๆ
12.3 กระบวนวิชาใดที่เคยไดรับลําดับขั้น C หรือสูงกวา จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไมได 

ยกเวนกระบวนวิชาที่กําหนดเปนวิชาชีพของหลักสูตรที่อยูในแผนกําหนดการศึกษาในชั้นปที่ 4-6
12.4 นักศึกษาชั้นปที่ 4-6 ที่ตองเรียนหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมในระยะเรียนฤดูรอน ตามที่คณะ       

สัตวแพทยศาสตรกําหนดสําหรับแตละคนแตละชั้นปไมตองลงทะเบียนกระบวนวิชา แตตองมารายงานตัวตออาจารย  
ที่ปรึกษา และคณบดี ตามลําดับ ภายใน 3 วัน นับจากวันเปดระยะเรียนฤดูรอน หากไมมารายงานตัวตามกําหนด
ดังกลาว คณะสัตวแพทยศาสตรจะยกเลิกสิทธิ์การเรียน หรือการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

12.5 การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ พรอมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนกระบวนวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4-6 ที่คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนดใหเรียนหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมใน
ระยะเรียนฤดูรอน ไมตองลงทะเบียนกระบวนวิชา และไมตองชําระคาธรรมเนียมตางๆ 

12.6 กระบวนวิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ P นักศึกษาไมตองลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก
12.7 จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียนกระบวนวิชา

12.7.1 นักศึกษาชั้นปที่ 1-3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ภาคฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน 10 หนวยกิต

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนไมถึง 9 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติใหคณบดีเปน
ผูอนุมัติ
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12.7.2 นักศึกษาชั้นปที่ 4-6 ในแตละปการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
ตามจํานวนหนวยกิตที่ปรากฏในแผนกําหนดการศึกษาสําหรับชั้นปนั้นๆ ในระยะเรียนฤดูรอนใหนักศึกษาปฏิบัติตาม
เกณฑที่คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนดในแตละปการศึกษา สําหรับนักศึกษาแตละคนแตละชั้นป

ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวาจํานวนหนวยกิตที่
ปรากฏในแผนกําหนดการศึกษา ใหคณบดีเปนผูอนุมัติ

สําหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ใหมีจํานวน
หนวยกิตลงทะเบียนตามที่กําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

12.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน
ผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W 

12.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได หาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดยื่นหลักฐานนั้นตอ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิตกระบวนวิชานั้นตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา และ
นักศึกษาจะไดรับอักษร V

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แลวประสงคจะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับการวัดและ
ประเมินผลเปนลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 13 การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา
13.1 การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
13.2 นักศึกษาชั้นปที่ 4-6 การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ปรากฏในแผนกําหนดการศึกษาแตละ

ชั้นป จะไมอนุญาตใหมีการเพิ่มและถอนบางกระบวนวิชา เวนแตจะถอนทุกกระบวนวิชาโดยไดรับอักษร W ใหกระทํา
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห กอนวันสิ้นสุดปการศึกษานั้นๆ หากพนกําหนดดังกลาวจะไดรับลําดับขั้น F 
หรืออักษร U ทั้งนี้ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยดวย

ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเปนไมสามารถเขาเรียนจนจบปการศึกษา แตนักศึกษาไดเขาเรียนและ
เขาสอบบางกระบวนวิชาในปการศึกษานั้นเสร็จสิ้นแลว ใหสามารถถอนกระบวนวิชาที่นักศึกษาไมสามารถเขาเรียน
อยางตอเนื่องตอไปได โดยไดรับอักษร W ทั้งนี้ใหคณบดีพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป

ขอ 14 การวัดและประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาในกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษา

หรือปการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลการศึกษากระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ใหถือ
วาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง

ในการวัดผลครั้งสุดทายตามวรรคแรก ถาปรากฏวามีนักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติให
ไดรับอักษร I ตามขอ 14.7 ใหอาจารยผูสอนปฏิบัติดังตอไปนี้

14.1.1 ถากระบวนวิชานั้นมีการวัดผลครั้งสุดทายครั้งเดียว ใหอาจารยผูสอนใหลําดับขั้น F 
หรืออักษร U

14.1.2 ถากระบวนวิชานั้นมีการวัดผลหลายครั้ง ใหอาจารยผูสอนที่รับผิดชอบกระบวนวิชานั้น
พิจารณาใหลําดับขั้น หรืออักษร S หรืออักษร U แลวแตกรณี

14.2 นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชานั้น ซึ่งเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงจะมี
สิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น

ผูไมมีสิทธิไดรับการประเมินผลตามวรรคแรกจะไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U
14.3 มหาวิทยาลัยใชระบบลําดับขั้น และคาลําดับขั้น ในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชา

ที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U เปนลําดับขั้นซึ่งไมมีคาลําดับขั้น



7

14.4 อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
                                     อักษร ความหมาย

A = ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
B+ = ดีมาก (VERY GOOD)
B = ดี (GOOD)
C+ = ดีพอใช (FAIRLY GOOD)
C = พอใช (FAIR)
D+ = ออน (POOR)
D = ออนมาก (VERY POOR)
F = ตก (FAILED)
S = เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)
U = ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
I = การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE)
P = การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
V = ผูเขารวมศึกษา (VISITOR)
W = การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
CS = หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)

มาตรฐาน
CE = หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ (CREDITS FROM EXAMINATION)

ไมใชการทดสอบมาตรฐาน
CT = หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรือ (CREDITS FROM TRAINING)

อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ
CP = หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟม (CREDITS FROM PORTFOLIO)

สะสมงาน
CX = กระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวน (CREDITS FROM EXEMPTION)

14.5 ระบบลําดับขั้น กําหนดเปนอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษาของ
นักศึกษาที่ไดรับการประเมินในแตละกระบวนวิชา และมีคาลําดับขั้นดังนี้

ลําดับขั้น  A มีคาลําดับขั้นเปน 4
ลําดับขั้น  B+ มีคาลําดับขั้นเปน 3.5
ลําดับขั้น  B มีคาลําดับขั้นเปน 3
ลําดับขั้น  C+ มีคาลําดับขั้นเปน 2.5
ลําดับขั้น  C มีคาลําดับขั้นเปน 2
ลําดับขั้น  D+ มีคาลําดับขั้นเปน 1.5
ลําดับขั้น  D มีคาลําดับขั้นเปน 1
ลําดับขั้น  F มีคาลําดับขั้นเปน 0

14.6 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหวัดและประเมินผล
ดวยอักษร S และ U

14.7 อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวานักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้นให
สําเร็จสมบูรณได โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบกระบวนวิชา และการอนุมัติจากคณบดีที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู
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นักศึกษาชั้นปที่ 1-3 จะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณ
ภายใน 30 วัน ของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเขาชั้นเรียน

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4-6 จะตองดําเนินการตามเวลาที่กําหนดไวในประกาศคณะสัตว-
แพทยศาสตร หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนลําดับขั้น F หรืออักษร U

14.8 อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวากระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมีการ
วัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้ ไมเกินวันสุดทายของ
กําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษาภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษร P ใหเปนลําดับขั้น F หรืออักษร U

14.9 อักษร V เปนสัญลักษณที่แสดงวานักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวมศึกษา
โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น ทั้งนี้ อาจารยผูสอนอาจใชดุลพินิจในการเปลี่ยนอักษร V 
เปนอักษร W ได

14.10 อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา
14.10.1 นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวตามขอ 13
14.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 12.8
14.10.3 การเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ 14.9
14.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
14.10.5 นักศึกษาลาออกกอนวันประกาศผลการเรียน
14.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนักศึกษาถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน อัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตายภายหลังระยะเวลาตามขอ 13
14.11 อักษร S, U, I, P, V, และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.12 การนับหนวยกิตสะสม

14.12.1 กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทานั้น จึง
จะนับหนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม

14.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตสะสม
ไดเพียงครั้งเดียวและใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย

14.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ระบุไววาเปนกระบวนวิชาที่เทียบเทา
กัน ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเทานั้น

14.13 คาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.13.1 นักศึกษาชั้นปที่ 1-3 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต

และคาลําดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกวา   
1 ครั้งใหคิดทุกครั้ง

14.13.2 นักศึกษาชั้นปที่ 4-6 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต
สะสมและคาลําดับขั้นครั้งสุดทายของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน

14.13.3 การคํานวณหาคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับ    
คาลําดับข้ันของทุกๆ กระบวนวิชาตามขอ 14.13.1 และ 14.13.2 มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของ
กระบวนวิชาทั้งหมด นอกจากที่ระบุไวในขอ 14.11 ในการหารนี้ใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใหมีการปดทศนิยม
ตําแหนงที่ 2 ขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากทศนิยมตําแหนงที่ 3 ที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป

14.14 ใหคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร มีหนาที่พิจารณาและตัดสินผลการเรียนหรือ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเกี่ยวกับ
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14.14.1 พิจารณาการเลื่อนชั้นเรียน
14.14.2 พิจารณาผลการสอบประมวลความรูทางสัตวแพทยศาสตร
14.14.3 กําหนดเงื่อนไขอื่นๆ

14.15 เงื่อนไขการเลื่อนชั้นเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
14.15.1 ไดลงทะเบียนเรียนและสอบผานทุกกระบวนวิชา ตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตสําหรับชั้นปที่ 1, 2 และ 3
14.15.2 มีผลการเรียนรวมตั้งแตชั้นปที่ 1-3 ไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต 2.00 ขึ้นไป 

หรือผลการเรียนรวมของชั้นปที่ 2 และ 3 มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต 2.00 ขึ้นไป โดยการคิดคาลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ยเพื่อการเลื่อนชั้น หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหคิดหนวยกิตสะสมและลําดับขั้นของ
กระบวนวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดทาย

14.16 การวัดและประเมินผลสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4, 5 และ 6 ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้

14.16.1 นักศึกษาที่มีผลการเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา ไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ตลอดปการศึกษาตั้งแต 2.00 ขึ้นไป โดยไมมีกระบวนวิชาใดไดลําดับขั้น F ถือวาเปนผูสอบไดในปการศึกษานั้น แต
หากไดรับลําดับขั้น F ในกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่ง แมจะมีผลการเรียนไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดป
การศึกษานั้นๆ ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป ใหตกซ้ําชั้น ตองลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาในแผนกําหนดการศึกษา
สําหรับชั้นปนั้นๆ ที่ไดลําดับขั้นต่ํากวา C

14.16.2 เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชาตามแผนกําหนดการศึกษาสําหรับ
ชั้นปนั้นๆ มีผลการเรียนไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดปการศึกษานั้นๆ ไมถึง 2.00 ใหถือวาเปนผูสอบตก ตองเรียน
ซ้ําชั้นและตองลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชาในแผนกําหนดการศึกษาสําหรับชั้นปนั้นๆ ที่ไดลําดับขั้นต่ํากวา C

14.16.3 การคิดคาลําดับขั้นเฉลี่ยเพื่อการเลื่อนชั้นสําหรับนักศึกษาที่สอบตกซ้ําชั้น คณะ 
สัตวแพทยศาสตรจะคํานวณคาลําดับขั้นเฉลี่ยจากหนวยกิตและคาลําดับขั้นเฉพาะกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในปการศึกษานั้น โดยนักศึกษาตองมีลําดับขั้นเฉลี่ยตลอดปการศึกษาตั้งแต 2.00 ขึ้นไป จึงจะมี
สิทธิ์เลื่อนไปเรียนชั้นปที่สูงขึ้น

ขอ 15 การลา
15.1 การลาปวย

นักศึกษาผูใดที่ปวยจนไมสามารถเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาได ใหยื่นใบลาตออาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชา ในกรณีที่
นักศึกษาปวยติดตอกันตั้งแต 7 วันขึ้นไป ใหยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา พรอมดวย
ใบรับรองแพทยจากงานบริการอนามัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แลวนําไปขออนุญาตตอ
อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชา

15.2 การลากิจ
นักศึกษาผูใดมีกิจจําเปน ไมสามารถเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือกําหนด 

การจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาได ใหยื่นใบลาผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตตออาจารย
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชาลวงหนาอยางนอย 1 วัน หากไมสามารถยื่นใบลาลวงหนาไดใหยื่นวันแรกที่เขาชั้นเรียน

15.3 การลาพักการศึกษา
15.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได ดังกรณีตอไปนี้

15.3.1.1 ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร
15.3.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย 

เห็นสมควรสนับสนุน
15.3.1.3 เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
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15.3.1.4 เมื่อถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามขอ 13
15.3.1.5 เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร

15.3.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกวา 
หรือตลอดปการศึกษา ใหยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยพรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารย        
ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

15.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกวา 
หรือตลอดปการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติหรือทุก         
ปการศึกษา

15.4 การลาออก
นักศึกษาผูประสงคจะขอลาออก ตองยื่นใบลาพรอมหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารย

ที่ปรึกษาถึงคณบดี แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ขอ 16 การยายสาขาวิชา

16.1 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
16.1.1 นักศึกษาจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่นได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย        

ที่ปรึกษาและคณบดี และไดเรียนตามแผนกําหนดการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรมาแลว ไมนอยกวาสอง 
ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา

16.1.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะนั้น ซึ่ง
ทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

16.1.3 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของสาขาวิชา และคณะที่จะรับยายไป
สังกัดพิจารณาอนุมัติ

16.1.4 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา  
และไดรับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหมแลว

16.2 การยายสาขาวิชาจากคณะอื่นมาศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ 17 การพนสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้
17.1 ตาย
17.2 ลาออก
17.3 โอนไปเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
17.4 ขาดคุณสมบัติของการเปนนักศึกษาขอหนึ่งขอใดตามขอ 4
17.5 ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ 12 และมิไดลาพัก การศึกษา

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือปการศึกษาปกติ
17.6 มีความประพฤติไมสมควรเปนนักศึกษา หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียแก

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม      
วาดวยวินัยนักศึกษา

17.7 เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเวลา 2 เทาของเวลาที่กําหนดไวใน
แผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรแลวยังไมสําเร็จการศึกษา

17.8 มีผลการศึกษาตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
17.8.1 เมื่อเรียนมาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด        

ไมถึง 1.50
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17.8.2 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไมถึง 
1.75

17.8.3 หลังจากเรียนมาแลวสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย    
ทั้งหมดไมถึง 1.75 ติดตอกันถึงสองภาคการศึกษาปกติ

17.8.4 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1-3 เมื่อไดเคยลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนแลวไดรับลําดับ
ขั้น หรืออักษร S และ U มาแลวถึง 180 หนวยกิต ยังมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 2.00

ขอ 18 การเสนอใหไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
18.1 ในปการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นใบรายงานคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่กําหนด
18.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้
18.2.1 ตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชาสัตว-

แพทยศาสตร และตองไมมีกระบวนวิชาใดที่ไดรับอักษร I หรืออักษร P
18.2.2 สําเร็จการศึกษาชั้นปที่ 6
18.2.3 สอบผานการสอบประมวลความรูทางสัตวแพทยศาสตร
18.2.4 ไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
18.2.5 เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอขออนุมัติใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
18.3 เมื่อสิ้นปการศึกษาหนึ่งๆ ใหคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอชื่อนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตาม

ขอ 18.1 พรอมรายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภา-
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในกรณีที่นักศึกษาไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป

18.4 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามความ
ในขอ 18.2 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้

18.4.1 มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.25 ถึง 3.49 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

18.4.2 ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในกระบวนวิชาใด
18.4.3 ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนกําหนด-

การศึกษาของสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมนับรวม
ภาคการศึกษาหรือปการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา

18.4.4 สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น ใหนับเวลาที่ศึกษาในสถาบันเดิมและเวลาที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกันแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชา 
สัตวแพทยศาสตร ทั้งนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาหรือปการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นอกจากนี้กระบวนวิชา
ที่เทียบโอนมาจะตองมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมด ไมนอยกวา 3.25 และนักศึกษาผูนั้นตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา

ขอ 19 การอนุมัติปริญญา
19.1 สภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาใหปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
19.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือประสาทปริญญาบัตร ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ 20 การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี
คณะสัตวแพทยศาสตรจะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดี

ตลอดหลักสูตร และเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ตามเงื่อนไขตอไปนี้
20.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

20.1.1 เหรียญทอง ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใชเวลาเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษา ทั้งนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาหรือปการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในกระบวนวิชาใด และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด 3.75 ขึ้นไป

20.1.2 เหรียญเงิน ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษา ทั้งนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาหรือปการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในกระบวนวิชาใด และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด 3.50 ถึง 3.74

20.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป
เหรียญทองแดง ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสอง 

ภาคการศึกษาปกติ หรือหนึ่งปการศึกษาปกติ ในปการศึกษานั้นไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมเคยไดรับลําดับขั้น F 
หรืออักษร U ในปการศึกษานั้น และตองมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปการศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป

ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภา-

มหาวิทยาลัยทราบ

ประกาศ ณ วันที่   16  มิถุนายน  พ.ศ. 2547

(ลงนาม) เกษม  วัฒนชัย
(ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม


