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- สําเนา ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ ๒)

----------------------------------------------2563

ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน

และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอบังคับฯ
วาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงใหจัดปฏิทิน
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ ๒) ไวดังตอไปนี้
สําหรับนักศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 64…
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64..
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64..
วันประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม
วันทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
วันจัดกิจกรรมคณะ - วิทยาลัย
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม รหัส 64...
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันสุดทายของการสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย

จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 10 - อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564
อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
พุธที่ 9 - เสารที่ 12 มิถุนายน 2564
(รอบที่ 1) เสารที่ 6 กุมภาพันธ 2564
(รอบที่ 2) เสารที่ 5 มิถุนายน 2564
เสารที่ 12 มิถุนายน 2564
อาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 มิถุนายน 2564
อาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 มิถุนายน 2564
อาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564
พฤหัสบดีที่ 17 - ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564
ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564
เสารที่ 19 - อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564
เสารที่ 19 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
จันทรที่ 21 มิถุนายน - อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
เสารที่ 19 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564
จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564

-2วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 25 มิถุนายน 2564
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet
จันทรที่ 28 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 5 กรกฎาคม - ศุกรที่ 10 กันยายน 2564
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมินผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทรที่ 12 - ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V
จันทรที่ 12 - ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและ
ประเมินผล
จันทรที่ 13 - ศุกรที่ 17 กันยายน 2564
วันสุดทายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564
วันสุดทายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 24 กันยายน 2564
วันพนสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนและ
มิไดลาพักการศึกษา
พุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564
วันสุดทายของการสงหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 62... ศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 61.. ศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
จันทรที่ 16 - อาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2564
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564
วันสอบไล
จันทรที่ 11 - อังคารที่ 12, พฤหัสบดีที่ 14 -พฤหัสบดีที่
21 และอังคารที่ 26 - ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564
วันแจงหนี้สินทางระบบ Internet
ศุกรที่ 29 ตุลาคม - พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น P
สําหรับนักศึกษารหัสกอน 53...
ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564
สําหรับนักศึกษารหัส 53... เปนตนไป
ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564

-3วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา
วันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รหัส 64...
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันสุดทายของการสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W

จันทรที่ 13 - อาทิตยที่ 19 กันยายน 2564
จันทรที่ 20 - อาทิตยที่ 26 กันยายน 2564
อังคารที่ 28 กันยายน 2564
พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เสารที่ 6 - อาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564
เสารที่ 6 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน - อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เสารที่ 6 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
พุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2564
ศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564

จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564
อาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 22 - ศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 22 - อาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมินผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทรที่ 29 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V
จันทรที่ 29 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและ
ประเมินผล
จันทรที่ 31 มกราคม - ศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565
วันสุดทายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564
วันสุดทายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 2565

-4วันพนสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนและ
มิไดลาพักการศึกษา
พุธที่ 8 ธันวาคม 2564
วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564
วันสุดทายของการสงหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 62... อังคารที่ 4 มกราคม 2565
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 61.. อังคารที่ 4 มกราคม 2565
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
อังคารที่ 4 - จันทรที่ 10 มกราคม 2565
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 21 กุมภาพันธ - อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
วันสอบไล
จันทรที่ 28 กุมภาพันธ - อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565
วันแจงหนี้สินทางระบบ Internet
จันทรที่ 14 - ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น P
สําหรับนักศึกษารหัสกอน 53...
อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565
สําหรับนักศึกษารหัส 53... เปนตนไป
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 14 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
จันทรที่ 21 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จันทรที่ 21 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565
วันประกาศผลการศึกษา
ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 20 เมษายน 2565
ภาคฤดูรอน/2564
วันลงทะเบียนเรียน
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
วันประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet
วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

จันทรที่ 28 มีนาคม - ศุกรที่ 1 เมษายน 2565
เสารที่ 2 เมษายน 2565
อาทิตยที่ 3 เมษายน 2565
จันทรที่ 4 - อาทิตยที่ 10 เมษายน 2565
จันทรที่ 11 - ศุกรที่ 22 เมษายน 2565
จันทรที่ 18 เมษายน - ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 11 - ศุกรที่ 22 เมษายน 2565
จันทรที่ 18 เมษายน 2565
จันทรที่ 18 - ศุกรที่ 22 เมษายน 2565
ศุกรที่ 22 เมษายน 2565
อาทิตยที่ 24 เมษายน 2565
จันทรที่ 25 - ศุกรที่ 29 เมษายน 2565

-5วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 25 - ศุกรที่ 29 เมษายน 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 25 เมษายน - ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมินผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทรที่ 2 และอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V
จันทรที่ 2 และอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและ
ประเมินผล
จันทรที่ 9 - ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันสุดทายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2565
วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 23 พฤษภาคม - พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน
2565
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันสอบไล
จันทรที่ 30 พฤษภาคม - พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน
2565
วันแจงหนี้สินทางระบบ Internet
จันทรที่ 6 - พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
จันทรที่ 6 มิถุนายน 2565
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จันทรที่ 6 มิถุนายน 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
อังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 22 มิถุนายน 2565
สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
วันรายงานตัวนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
วันลงทะเบียนเรียน
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู

พุธที่ 17 มีนาคม 2564
พุธที่ 17 - ศุกรที่ 19 มีนาคม 2564
จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564
อาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2564
จันทรที่ 5 – ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
จันทรที่ 12 - พุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564

-6วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันลงทะเบียนเรียน
วันรายงานตัวนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564
พุธที่ 27 ตุลาคม 2564
พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เสารที่ 6 พฤศจิกายน 2564
พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 13 - อาทิตยที่ 19 กันยายน 2564
พุธที่ 13 - ศุกรที่ 15 ตุลาคม 2564
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
อาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 22 - ศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564
อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 9 และจันทรที่ 13 พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
ศุกรที่ 4 มีนาคม 2565
อังคารที่ 8 มีนาคม 2565
พุธที่ 23 มีนาคม 2565

สําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 6
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 7 - ศุกรที่ 11 มิถุนายน 2564
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 12 มิถุนายน 2564
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 14 มิถุนายน 2564
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 14 - อาทิตยที่ 20 มิถนุ ายน 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 28 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 28 มิถุนายน 2564 - ศุกรที่ 4 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 1 เมษายน 2565
วันสิ้นสุดปการศึกษา
เสารที่ 2 เมษายน 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันปฐมนิเทศ
ศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 15 พฤษภาคม 2564
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 10 - อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 23 พฤษภาคม 2564

-7วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W

จันทรที่ 24 - ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ
2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565
วันสิ้นสุดปการศึกษา
เสารที่ 19 มีนาคม 2565
วันสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 1
เสารที่ 2 เมษายน 2565
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1/2565
รอประกาศจาก ศรว.
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1/2564
เสารที่ 24 เมษายน 2564
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัตงิ าน และเขาเรียน
การประยุกตทางเวชศาสตรคลินิก (ACM)
พุธที่ 5 - ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 8 พฤษภาคม 2564
วันผูบริหารพบผูป กครอง นักศึกษา และพิธีมอบเสื้อกาวน
อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันเขาชั้นเรียนและขึ้นฝกปฏิบัตงิ านคลินิก
จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 - อาทิตยที่ 3 เมษายน
2565
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อาทิตยที่ 6 มิถุนายน 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 14 - ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 - ศุกรที่ 4 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการศึกษา
อังคารที่ 5 เมษายน 2565
วันสิ้นสุดปการศึกษา
พุธที่ 6 เมษายน 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันปฐมนิเทศ
ศุกรที่ 23 เมษายน 2564
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
อาทิตยที่ 25 เมษายน 2564
วันเปดภาคการศึกษาและขึ้นฝกปฏิบัติงานคลินิก
จันทรที่ 26 เมษายน 2564 - อาทิตยที่ 27 มีนาคม
2565
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 26 เมษายน - อาทิตยที่ 2 พฤษภาคม 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันสุดทายของการศึกษา
วันสิ้นสุดปการศึกษา
วันสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 2
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2/2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา

จันทรที่ 10 - ศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ
2565
อาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565
จันทรที่ 28 มีนาคม 2565
เสารที่ 9 เมษายน 2565
รอกําหนดจาก ศรว.
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

-8นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2/2564
อาทิตยที่ 25 เมษายน 2564
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนขึ้นปฏิบัติงาน และกิจกรรม
การสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
พฤหัสบดีที่ 29 - ศุกรที่ 30 เมษายน 2564
วันเปดภาคการศึกษาและขึ้นฝกปฏิบัติงานคลินิก
จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 - อาทิตยที่ 10 เมษายน
2565
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 17 - ศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
อังคารที่ 7 - อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
วันสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 3
รอกําหนดจาก คณะฯ
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 17 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 11 มีนาคม
2565
วันปจฉิมนิเทศ
จันทรที่ 11 - อังคารที่ 12 เมษายน 2565
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 11 เมษายน 2565
วันสุดทายของการศึกษา
จันทรที่ 11 เมษายน 2565
วันสิ้นสุดปการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
อังคารที่ 12 เมษายน 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3/2565
รอประกาศจาก ศรว.
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
สําหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 6
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 10 - อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
เสารที่ 19 - อาทิตยที่ 27 มิถนุ ายน 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
เสารที่ 19 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 5 กรกฎาคม - ศุกรที่ 10 กันยายน 2564
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564
วันสอบกลางภาค (งดการสอน)
จันทรที่ 16 - อาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2564
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564
วันสอบไล
จันทรที่ 11 - อังคารที่ 12, พฤหัสบดีที่ 14 -พฤหัสบดีที่
21 และอังคารที่ 26 - ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564
วันปดภาคการศึกษา
จันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564

-9วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W

จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 20 - อาทิตยที่ 26 กันยายน 2564
เสารที่ 6 - อาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564
เสารที่ 6 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564
อาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 22 - ศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564
พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565

การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
วันสอบกลางภาค (งดการสอน)
อังคารที่ 4 - จันทรที่ 10 มกราคม 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
วันสอบไล
จันทรที่ 28 กุมภาพันธ - อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565
วันปดภาคการศึกษา
จันทรที่ 14 มีนาคม 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2
ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 - 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
งานทะเบียน
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อาทิตยที่ 6 มิถุนายน 2564
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
จันทรที่ 7 มิถุนายน - อาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
จันทรที่ 7 มิถุนายน - ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน
อาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 21 - ศุกรที่ 25 มิถุนายน 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
- เขาเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481
พุธที่ 21 เมษายน - อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
- วันอบรมเรื่อง การ Sterilization และการจัดการในโรงพยาบาล
ทันตกรรม
พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
- โครงการอบรมการใชโรงพยาบาลทางทันตกรรมและการอบรม
การชวยชีวิตขัน้ พื้นฐาน
พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
- วันปฐมนิเทศและพิธีรบั มอบเสื้อกาวน
ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 (เชา) **อาจมีการเปลี่ยนแปลง**
กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของป
การศึกษา
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
วันสอบกลางภาค (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก)
พฤหัสบดีที่ 14 - พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของป
การศึกษา
ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 - ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565
วันเตรียมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัตงิ านคลินิก) อังคารที่ 4 - ศุกรที่ 7 มกราคม 2564

- 10 วันสอบประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทย
พื้นฐาน
วันสุดทายของการฝกปฏิบตั ิงานในคลินิก
วันสอบไล
วันนําเสนอโครงรางวิจัย
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ ปที่ 5
วันเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึง่ แรกของปการศึกษา
คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (1)
วันสอบกลางภาค (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก)
วันเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึง่ หลังของปการศึกษา

เสารที่ 8 - อาทิตยที่ 9 มกราคม 2564
ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565
จันทรที่ 21 - พุธที่ 30 มีนาคม 2565
จันทรที่ 4 เมษายน 2565 (บาย)
พุธที่ 20 เมษายน 2565
เสารที่ 23 เมษายน 2565

จันทรที่ 31 พฤษภาคม - ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564
จันทรที่ 1 - ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 8 - ศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564
จันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - ศุกรที่ 1 เมษายน
2565
วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสําหรับกระบวนวิชา DRS 501
พุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565
คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (2)
จันทรที่ 4 - จันทรที่ 11 เมษายน 2565
วันสอบไล
อังคารที่ 12 - พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
วันนําเสนองานวิจัย
จันทรที่ 25 เมษายน 2565 (บาย)
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
วันประกาศผลการศึกษา
เสารที่ 7 พฤษภาคม 2565
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
งานทะเบียน
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 14 - อาทิตยที่ 20 มิถนุ ายน 2564
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
จันทรที่ 21 - พุธที่ 23 มิถุนายน 2564
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 28 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 28 มิถุนายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 1/64 จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 2/64 จันทรที่ 22 - อาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 1 เมษายน 2565
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ ปที่ 6
ออกภาคสนามกระบวนวิชา DHOS 602
จันทรที่ 21 มิถุนายน – จันทรที่ 5 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึง่ แรกของปการศึกษา
อังคารที่ 6 กรกฎาคม – ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564
วันสอบกลางภาค (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก)
จันทรที่ 1 – อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOM 603 พุธที่ 3 พฤศจิกายน – จันทรที่ 13 ธันวาคม 2564
วันเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึง่ หลังของปการศึกษา
อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 – ศุกรที่ 1 เมษายน
2565
วันเตรียมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัตงิ านคลินิก) อังคารที่ 4 – วันศุกรที่ 7 มกราคม 2565
วันสอบประเมินความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม
เสารที่ 8 – อาทิตยที่ 9 มกราคม 2565

- 11 วันสอบไล
วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร (พรอมประเมินผล)
วันปจฉิมนิเทศของนักศึกษาชัน้ ปที่ 6
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา

จันทรที่ 4 - อังคารที่ 5 เมษายน 2565
พฤหัสบดีที่ 7 – อังคารที่ 12 เมษายน 2565
เสารที่ 9 –อาทิตยที่ 10 เมษายน 2565
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 6
การฝกปฏิบัตงิ านวิชาชีพ (ระบบชั้นป)
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการศึกษา
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 4 มีนาคม 2565
จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 17 - ศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 17 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565
อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
จันทรที่ 7 - ศุกรที่ 11 มีนาคม 2565
ศุกรที่ 11 มีนาคม 2565
ศุกรที่ 11 มีนาคม 2565
จันทรที่ 14 มีนาคม 2565
พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
จันทรที่ 4 เมษายน 2565
พุธที่ 20 เมษายน 2565

สําหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันเปดภาคและวันเขาชั้นเรียน
วันสุดทายของการศึกษา
วันปดภาคการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันเปดภาคและวันเขาชั้นเรียน
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการศึกษา
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา

จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564
ศุกรที่ 24 กันยายน 2564
จันทรที่ 27 กันยายน 2564
อังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564
จันทรที่ 11 ตุลาคม 2564
อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 9 และจันทรที่ 13 พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
ศุกรที่ 28 มกราคม 2565
ศุกรที่ 28 มกราคม 2565
จันทรที่ 31 มกราคม 2565

- 12 วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

ศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565
ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 2565
พุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565

สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4, 5 และ 6
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 4
วันปฐมนิเทศ (09.00 - 12.00 น.)
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันเขาชั้นเรียน
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันสุดทายของการศึกษาและวันสิ้นสุดปการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียน
และประมวลผล
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 5
วันปฐมนิเทศ (09.00 - 12.00 น.)
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันเขาชั้นเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันสุดทายของการศึกษาและวันสิ้นสุดปการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียน
และประมวลผล
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันปฐมนิเทศ (09.00 - 12.00 น.)
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันเขาชั้นเรียน
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันเสนอผลงานปญหาพิเศษ

จันทรที่ 5 เมษายน 2564
จันทรที่ 24 – ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564
อาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565
จันทรที่ 14 มีนาคม 2565
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565
ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565
จันทรที่ 18 เมษายน 2565
ศุกรที่ 23 เมษายน 2564
จันทรที่ 26 – ศุกรที่ 30 เมษายน 2564
จันทรที่ 26 เมษายน 2564
อาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม
2565
จันทรที่ 14 มีนาคม 2565
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565
ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565
จันทรที่ 18 เมษายน 2565
จันทรที่ 24 - ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564
ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564
อาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
จันทรที่ 31 พฤษภาคม - ศุกรที่ 28 มกราคม 2565
อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
จันทรที่ 27 - อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

