หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
ได้ รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2560
ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
: Doctor of Philosophy Program in Pharmacy

:
:
:
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เภสัชศาสตร์)
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
Ph.D. (Pharmacy)

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริ บาลเภสัชกรรม และภาควิชา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่:
1. มีความรู ้ความเข้าใจในวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ อย่างลึกซึ้ ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบยาของประเทศ รวมทั้งสามารถวิจยั และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้
2. สามารถสื่ อ สาร รวมทั้ งมี ทั ก ษะในการถ่ า ยทอดความรู ้ แ ก่ บุ ค คลในหลากหลายอาชี พ ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสานึกในความเป็ นไทยและความเป็ นพลเมืองโลก
4. มีการพัฒนาฝึ กฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ สอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้แห่งศตวรรษที่ 21
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
หลักสู ตร แบบ 1.1 / โครงการปริญญาคู่ แบบ 1.1
1. ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี การศึกษา
2. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรื อ
เทียบเท่า
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด
4. ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้างต้นนี้ หรื อนักศึกษาต่างชาติอาจได้รับการพิจารณาให้เข้า
ศึกษาได้เป็ นการเฉพาะราย โดยเฉพาะผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่มีการทาวิทยานิ พนธ์
เพียงอย่างเดี ยว ตลอดจนผูท้ ี่ มีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั หรื อวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้องหรื อสัมพันธ์กับ

สาขาวิช าที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ รวมทั้ง มี พ้ื น ฐานความรู ้ ค วามสามารถและศัก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ แ ละดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสู ตร แบบ 1.2 / โครงการปริญญาคู่ แบบ 1.2
1. ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี การศึกษา
2. สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่าที่ มีผลการเรี ยนดี มาก (มี ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ ย
ตลอดหลัก สู ต ร ไม่ ต่ ากว่า 3.50) หรื อ กรณี ที่ มี ผลการเรี ย นดี (มี ค่ าล าดับ ขั้น สะสมเฉลี่ ย ตลอด
หลักสู ตร ไม่ต่ ากว่า 3.00) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึ กษาภายใต้เงื่ อนไขตามที่ กาหนดไว้ใน
หลักสูตร หรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด
4. ผูส้ มัครที่ มีคุณสมบัตินอกเหนื อไปจากข้างต้นนี้ หรื อนักศึ กษาต่างชาติ อาจได้รับการพิจารณาให้
เข้าศึ กษาได้เป็ นการเฉพาะราย โดยเฉพาะผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั หรื อวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่ จะศึ กษาต่อ รวมทั้งมีพ้ืนฐานความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะทาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โครงสร้ างหลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. จานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

2. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร แบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท)
จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร

48 หน่ วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์
455899 ดุษฎีนิพนธ์

48 หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้ วย
1) นักศึกษาจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
และต้องนาเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
และความก้าวหน้าของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โ ดยแสดงถึ งความสามารถในการ
นาเสนอ เป็ นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึ กษา ทั้งนี้ แนวปฏิ บตั ิให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนด

2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่
หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรั บให้เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ
และมี ชื่ อ นั ก ศึ ก ษาเป็ นชื่ อ แรก อย่ า งน้ อ ย 2 เรื่ อง โดย 1 เรื่ องอยู่ ใ น
ฐานข้อมู ล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรื อ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎี นิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานดุษฎี นิพนธ์ในการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่ อง
กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ เข้า ร่ ว มโครงการปริ ญ ญาคู่ (double degree
program): ผลงานดุษฎี นิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานดุษฎี นิพนธ์ได้รับ
การเผยแพร่ หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ อ ยู่ใ นฐานข้อ มู ล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรื อ Web of
Science โดยมี ชื่อนักศึ กษาเป็ นชื่ อแรก อย่างน้อย 2 เรื่ อง โดย 1 เรื่ อง ให้
คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ เป็ นชื่ อสถาบัน แรก และอี ก 1
เรื่ องเป็ นของ Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัย
ชิบะ และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรื อส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย
1 เรื่ อง
3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
4) นักศึ กษาผูท้ ี่ จ ะต้อ งดาเนิ น การวิจัยในสัต ว์ท ดลอง หรื อ ในมนุ ษ ย์ หรื อ
ดาเนิ น การวิจัยและทดลองด้ว ยเทคโนโลยีชี วภาพสมัยใหม่ หรื อ พัน ธุ
วิศวกรรม ต้องผ่านการอบรมเกี่ ยวกับระเบี ยบวิธีวิจัยทางคลินิก การขอ
รับรองจริ ยธรรมในการทาวิจยั ในสัตว์ทดลอง หรื อในมนุษย์ หรื อการขอ
คารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
5) นักศึกษาไทยที่เข้าร่ วมโครงการปริ ญญาคู่ (double degree program) จะต้อง
ดาเนิ นการสอบโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ให้แล้วเสร็ จ ก่อนที่จะเดินทางไปวิจยั
ณ Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิ ท ยาลัย ชิ บ ะ และ
จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการที่ Graduate School of Pharmaceutical
Sciences มหาวิท ยาลัย ชิ บ ะ กรณี นัก ศึ ก ษาจากประเทศญี่ ปุ่ นที่ เข้า ร่ ว ม
โครงการปริ ญญาคู่ จะต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาการที่ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรกาหนด
ค. กระบวนวิชาทีไ่ ม่นับหน่ วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาดุษฎี นิพนธ์ อาจกาหนดให้นักศึ กษาลงทะเบี ยน
เรี ย นกระบวนวิช าพื้ น ฐานที่ เห็ น ว่ามี ค วามส าคัญ ในการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หรื อ ท า
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นบั หน่วยกิต

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบวัด คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ มและ
ความสามารถด้านวิช าการและงานวิจัย เพื่ อ มี สิ ท ธิ์ เสนอโครงร่ างดุ ษ ฎี
นิพนธ์
2) นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ น ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตวั ได้อีก 1 ครั้ง โดย
ต้อ งยื่น ค าร้ อ งขอสอบใหม่ ทั้ง นี้ การสอบแก้ต ัว ต้อ งสอบให้ เสร็ จ สิ้ น
ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถดั ไปนับจากการสอบครั้งแรก
3) นัก ศึ ก ษาที่ ส อบแก้ต ัวไม่ ผ่ าน อาจยื่น ค าร้ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็ นต่อ
บัณฑิ ตวิทยาลัยในการขออนุ มตั ิ โอนไปเป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั ได้
โครงสร้ างหลักสู ตร แบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี)
จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร

72 หน่ วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์
455898 ดุษฎีนิพนธ์

72 หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้ วย
1) นักศึกษาจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
และต้องนาเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
และความก้าวหน้าของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยแสดงถึ งความสามารถในการ
นาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึ กษา ทั้งนี้ แนวปฏิ บัติให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนด
2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่
หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรั บให้เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ
โดยมีชื่อนักศึกษาเป็ นชื่อแรก อย่างน้อย 2 เรื่ อง ในฐานข้อมูล ISI, Scopus,
IEEE, PubMed หรื อ Web of Science และเสนอผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ห รื อ
ส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่ อง
กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ เข้า ร่ ว มโครงการปริ ญ ญาคู่ (double degree
program): ผลงานดุษฎี นิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานดุษฎี นิพนธ์ได้รับ
การเผยแพร่ หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ อ ยู่ใ นฐานข้อ มู ล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรื อ Web of
Science โดยมี ชื่อนักศึ กษาเป็ นชื่ อแรก อย่างน้อย 3 เรื่ อง โดย 2 เรื่ อง ให้
คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ เป็ นชื่ อสถาบัน แรก และอี ก 1

เรื่ องเป็ นของ Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัย
ชิบะ และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรื อส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย
1 เรื่ อง
3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
4) นักศึ กษาผูท้ ี่ จ ะต้อ งดาเนิ น การวิจัยในสัต ว์ท ดลอง หรื อ ในมนุ ษ ย์ หรื อ
ดาเนิ น การวิจัยและทดลองด้ว ยเทคโนโลยีชี วภาพสมัยใหม่ หรื อ พัน ธุ
วิศวกรรม ต้องผ่านการอบรมเกี่ ยวกับระเบี ยบวิธีวิจัยทางคลินิก การขอ
รับรองจริ ยธรรมในการทาวิจยั ในสัตว์ทดลอง หรื อในมนุษย์ หรื อการขอ
คารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
5) นักศึกษาไทยที่เข้าร่ วมโครงการปริ ญญาคู่ (double degree program) จะต้อง
ดาเนิ นการสอบโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ให้แล้วเสร็ จ ก่อนที่จะเดินทางไปวิจยั
ณ Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิ ท ยาลัย ชิ บ ะ และ
จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการที่ Graduate School of Pharmaceutical
Sciences มหาวิท ยาลัย ชิ บ ะ กรณี นัก ศึ ก ษาจากประเทศญี่ ปุ่ นที่ เข้า ร่ ว ม
โครงการปริ ญญาคู่ จะต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาการที่ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรกาหนด
ค. กระบวนวิชาทีไ่ ม่นับหน่ วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาดุษฎี นิพนธ์ อาจกาหนดให้นักศึ กษาลงทะเบี ยน
เรี ยนกระบวนวิชาพื้ น ฐานที่ เห็ น ว่ามี ความสาคัญ ในการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นบั หน่วยกิต
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบวัด คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ มและ
ความสามารถด้านวิช าการและงานวิจัย เพื่ อ มี สิ ท ธิ์ เสนอโครงร่ างดุ ษ ฎี
นิพนธ์
2) นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ น ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตวั ได้อีก 1 ครั้ง โดย
ต้อ งยื่น ค าร้ อ งขอสอบใหม่ ทั้ง นี้ การสอบแก้ต ัว ต้อ งสอบให้ เสร็ จ สิ้ น
ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถดั ไปนับจากการสอบครั้งแรก
3) นัก ศึ ก ษาที่ ส อบแก้ต ัวไม่ ผ่ าน อาจยื่น ค าร้ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็ นต่อ

บัณฑิ ตวิทยาลัยในการขออนุ มตั ิ โอนไปเป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั ได้

แผนกาหนดการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
1. แบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท)
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ

หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
455899 วิทยานิพนธ์
เสนอหัวข้อโครงร่ างวิทยานิพนธ์
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา

หน่ วยกิต
12

นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
สัมมนา ครั้งที่ 1
รวม

-

รวม

12

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
455899 วิทยานิพนธ์
12
455899 วิทยานิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
รวม
12
รวม

หน่ วยกิต
12
12

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
455899 วิทยานิพนธ์
12
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 3
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
12
รวม

หน่ วยกิต
-

-

รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 48 หน่ วยกิต

2. แบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี)
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรม ครั้งที่ 1
รวม

หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
455898 วิทยานิพนธ์
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
เสนอหัวข้อโครงร่ างวิทยานิพนธ์
-

รวม

หน่ วยกิต
12

12

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
455898 วิทยานิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรม ครั้งที่ 2

หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
455898 วิทยานิพนธ์
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา

หน่ วยกิต
12

รวม

12

รวม

12

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
455898 วิทยานิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรม ครั้งที่ 3
รวม

หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
455898 วิทยานิพนธ์
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
12
รวม

หน่ วยกิต
12
12

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
455898 วิทยานิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรม ครั้งที่ 4
รวม

หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของ
มหาวิทยาลัย
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
สอบวิทยานิพนธ์
12
รวม

รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 72 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
-

-

