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(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
---------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555

ลงวันที่ 6 ธันวาคม

2554 นั้น
เพื่อให้กําหนดการต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาที่เกี่ยว
ข้อง ตลอดจนเพื่อให้ระยะเวลาบางช่วงสอดคล้องกับกําหนดการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
ของบางกิจกรรมในปฏิทินการศึกษาดังกล่าว ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

อาทิตย์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555

ภาคการศึกษาที่ 2/2555
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม -ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ภาคฤดูร้อน / 2555
วันลงทะเบียนเรียน
จันทร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
วันประกาศผลการลงทะเบียน
อังคารที่ 19 มีนาคม 2556
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาทุกระดับ
พุธที่ 20 -อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
พุธที่ 20 - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W
พุธที่ 20- ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
วันส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
จันทร์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
วันสุดท้ายการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล
พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
วันลงทะเบียน 0 หน่วยกิต/ลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ/ลงทะเบียน
เพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จันทร์ที่ 25 มีนาคม - ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
วันยื่นคําร้องขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เป็นการวัดผลและประเมินผล
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สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคําร้องขออักษรลําดับขั้น V
- วันยื่นคําร้องขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล
วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโทแผน ข.)
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัตเิ รื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขั้น W
วันสุดท้ายส่งลําดับขั้นแก้อักษรลําดับขั้น I
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
- นักศึกษารหัสก่อน 46….
- นักศึกษารหัส 46…. เป็นต้นไป
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาถึงสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบไล่
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet
วันปิดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยได้รับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

อังคารที่ 9 - พุธที่ 10 เมษายน 2556
อังคารที่ 9 - พุธที่ 10 เมษายน 2556
พฤหัสบดีที่ 11 - อังคารที่ 30 เมษายน 2556
จันทร์ที่ 25 มีนาคม - อังคารที่ 2 เมษายน 2556
ศุกร์ที่ 5 , อังคารที่ 9 - ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556
จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556
อังคารที่ 23 เมษายน 2556
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
อังคารที่ 14 - ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556
เสาร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2556
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556
ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4,5 และ 6
วันหยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัติงานในคลินิกกลางปี
ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 และ 5
วันสุดท้ายของการส่งลําดับขั้นแก้อักษรลําดับขั้น I
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

พุธที่ 12 - พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
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สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4,5 และ 6
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่ติดอักษรลําดับขั้น I
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่ติดอักษรลําดับขั้น I

ศุกร์ที่ 5,อังคารที่ 9-ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556
ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม) วิภาดา คุณาวิกติกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

