
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง  การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง   ประจําปการศึกษา 2566 

************************************* 
เพ่ือใหรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองที่ประสงคจะเขาศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตรเปนไปดวยความ

เรียบรอย        คณะสัตวแพทยศาสตรไดกําหนดหลักเกณฑการรับนักศึกษาปริญญาที่สองเขาศึกษาในคณะ
สัตวแพทยศาสตร ไวเปนหลักปฏิบัติ  ดังนี ้
1. เงื่อนไขการเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

1.1. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร เขาศึกษาตอเพ่ือปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเปนการเพิ่มเติมได
1.2. คาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม  โดยมีคาลําดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  2.75

2. ขอบงัคับท่ีเกี่ยวของ
การโอนหรือการเทียบโอนหนวยกิต

2.1. กระบวนวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะ
เทาที่ใชไดในแผนกําหนดการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร     กระบวนวิชาท่ีโอนหรือเทียบโอน
หนวยกิตไมไดใหตัดออก 
2.2. การโอนหนวยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย หรือการเทียบโอนหนวยกิตกระบวนวิชาจาก
สถาบันอุดมศกึษาเดิม ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวแพทยศาสตร       
2.4. กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาได  ตองมี
เนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํา
กวาอักษรลําดับข้ัน C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวน
การเรียน หรืออักษรลําดับข้ัน CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 
2.5. กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหนวยกิตได  ตองเปนกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไวไมเกิน 5 ป 
นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนหรือเทียบโอน 
ใหบันทึกผลการเรียนเปนอักษรลําดับขั้น CX   

     ท้ังนี้ ขอใหผูสมัครศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทย 
ศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย พ.ศ.2561 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (ขอบังคับอยูระหวางการปรับปรุง), ประกาศ
หลักเกณฑเงื่อนไขการรับของคณะ, ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมอื่นๆ ที่เก่ียวของให
ครบถวนกอนการสมัคร 
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3. จํานวนรับนักศึกษา  
    จํานวนไมเกิน  8  คน  ทั้งนี้จํานวนรับนักศึกษาจะพิจารณารวมกับจํานวนรับนักศึกษาทั้งหมดทุกโครงการ
ที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2566  
 
4. การดําเนินการเกี่ยวกับการสมัคร 
    ผูที่ประสงคจะสมัครใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้   

4 .1 . ผู ส มั ค รส าม ารถด าวน โห ลด ใบ ส มั คร  และห นั งสื อ รั บ รองคุณ ส มบั ติ ข อ งผู ส มั ค รได ที่ 
https://cmu.to/seconddegree และกรอกรายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ  

 
 

4.2. การย่ืนใบสมัคร 
4.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ใหผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว พรอมรายละเอียดประกอบการสมัครตามแบบฟอรม
ที่กําหนด ผานทาง https://forms.gle/vBjWvMf32uCVBkik7 หรือ สแกน QR Code ดังนี้  ภายใน
วันจันทรที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังนี้    

 
 
4.2.2. ขั้นตอนที่ 2 ใหผูสมัครสงเอกสารเปนเอกสารแสกนโดยใหแสกนเอกสารเปนไฟลเดียวกัน 
(PDF file) โดยเรียงลําดับไฟลดังตอไปนี ้

(1) ใบสมัคร ผูสมัครจะตองกรอกขอความในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณพรอมทั้งตดิรูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ในชองที่กําหนดให  

          (2) หนังสือรับรองคณุสมบัติของผูสมัคร   
         (3) ใบแสดงคณุวุฒิ  
         (4) ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบบัสมบูรณ   
         (5) รายละเอียดกระบวนวิชา (Course content)  หลักสูตรที่เรียนของสถาบันเดิม (เฉพาะผูที ่
         สําเร็จการศกึษาจากสถาบันอื่น) 
         (6) ใบเสร็จรับเงิน (ผูสมัครชําระไดที่กอลคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม หากมีปญหาในการชําระ

เงินสามารถติดตอกองคลังไดที่ 053-943130) 
              - ใบเสร็จรับเงินคาสมัครเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง  จํานวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน)    

      - ใบเสร็จรับเงินคาโอนหนวยกิต จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
            กรณีสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
         หรือ ใบเสร็จรับเงินคาโอนหนวยกิต จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
            กรณีสําเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

                  (7) เอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ ตามที่คณะกําหนด (ถามี) 
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4.2.3. ขั้นตอนท่ี 3 สงไฟลมาท่ี E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ภายในวันจันทรที่ 24 
เมษายน 2566 ถึงวันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2566 กําหนดชื่อไฟลเปนคณะที่ประสงคสมัคร ตามดวยชื่อ – 
นามสกุล เชน คณะสัตวแพทยศาสตร นายสํานักทะเบียน  ประมวลผล  โดยขอใหผูสมัครตรวจสอบความ
เรียบรอยกอนสง เนื่องจากจะรับพิจารณา E-mail ที่สงมาฉบบัแรกเพียงฉบับเดียวเทานั้น 

5. วัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ
ใหผูมีรายชื่อเขาสอบสัมภาษณมาเขารับการเขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยสัมภาษณผาน

ชองทาง Zoom application Meeting ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ทั้งนี้
จะแจงรายละเอียดใหทราบในลําดับตอไป 

6. วันประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศใหทราบในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผานทางเว็บไซต www.vet.cmu.ac.th ในสวนของ

ผูสนใจเขาศึกษา/เปดรับสมัครนักศึกษาสัตวแพทย 
 ทั้งนี้การรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ

สัตวแพทยศาสตร ผลการพิจารณาถือเปนที่สิ้นสุด    และคณะสัตวแพทยศาสตรจะเรียกดูเอกสารฉบับจริง
อีกครั้งภายหลังการเปดภาคเรียน  หากพิจารณาเอกสารแลว ไมตรงตามคุณสมบัติสามารถตัดสิทธิผ์ูสมัคร
ไดทันที  

7. ผูประสานงาน
นางสาวณัฐวรรณ  อินสาร
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ต.แมเหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100
โทรศัพท  0 5394 8009   โทรสาร  0 5394 8065
e-mail : nattawan.b@cmu.ac.th, nattawan.kwan@gmail.com

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

(ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร. กรกฎ งานวงศพาณิชย) 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 


