
(สําเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) 

-------------------------------------------------- 

 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 

2565, ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 

เมษายน 2565, ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ปฏิทนิการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2565, ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 

(ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 น้ัน 

 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการในกิจกรรมบางสวนตามปฏิทินการศึกษาเปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) 

ในกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร เปนดังน้ี 

สําหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 - 6 

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

งานทะเบียน 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet   จันทรที่ 30 พฤษภาคม - อาทติยที่ 5 มิถุนายน 2565 

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 6 - อาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2565 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบัอักษรลําดับขัน้ W จันทรที่ 6 - ศุกรที่ 17 มถิุนายน 2565 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน อาทิตยที่ 19  มิถุนายน 2565 

วันชําระเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา จันทรที่ 20 - ศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W จันทรที่ 20 มิถนุายน 2565 – ศุกรที่ 27 มกราคม 2566 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน 

เขาเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481 พุธที่ 20 เมษายน - พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

วันอบรมเรื่อง การ Sterilization และการจัดการในโรงพยาบาล  

ทันตกรรม 

ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 (เชา) 

โครงการอบรมการใชโรงพยาบาลทางทันตกรรมและการอบรม   

การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 

ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 (บาย) 
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กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของป

การศึกษา 

จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 - จันทรที่ 10 ตลุาคม 

2565 

วันสอบกลางป   (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก) อังคารที่ 11 - อังคารที่ 25 ตุลาคม  2565 

วันหยุดกลางป พุธที่ 26 - จันทรที่ 31 ตุลาคม  2565 

กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของป

การศึกษา 

อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - ศุกรที่ 24 มนีาคม 2566 

วันเตรยีมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก) อังคารที่ 3 - ศุกรที่ 6 มกราคม 2566 

วันสอบประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทย

พื้นฐาน 

เสารที่ 7 - อาทติยที่ 8 มกราคม 2566 

วันสุดทายของการศึกษาและการฝกปฏิบัติงานในคลินิก ศุกรที่ 24 มีนาคม 2566 

วันสอบไล จันทรที่ 27 - ศุกรที่ 31 มีนาคม, จันทรที่ 3 - พุธที่ 5 

เมษายน 2566 

วันนําเสนอโครงรางงานวจิัย จันทรที่ 10 เมษายน 2566  (บาย) 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาใหงานบรกิารการศึกษาฯ อังคารที่ 18 เมษายน 2566 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาถงึสํานักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 26 เมษายน 2566 

วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 29 เมษายน 2566 

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

งานทะเบียน 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet อังคารที่ 17 - อาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2565 

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet     จันทรที่ 23 - อาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบัอักษรลําดับขัน้ W จันทรที่ 23 พฤษภาคม - ศุกรที่ 3 มถิุนายน 2565 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน อาทิตยที่ 5 มถินุายน 2565   

วันชําระเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา จันทรที่ 6 - ศุกรที่ 10 มถิุนายน 2565   

วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 - ศุกรที่ 27 มกราคม 2566 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

วันเปดภาคการศึกษา 

กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของป

การศึกษา 

อังคารที่ 17 พฤษภาคม - พุธที่ 5 ตุลาคม 2565 

คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (1) พฤหัสบดทีี่ 6 - พุธที่ 12  ตุลาคม 2565   

วันสอบกลางป   (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก) จันทรที่ 17 - องัคารที่ 25 ตุลาคม  2565 

กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของป

การศึกษา 

จันทรที่ 31 ตุลาคม 2565 - องัคารที่ 14 มีนาคม 2566 

วันสุดทายของการศึกษาและการฝกปฏิบัติงานในคลินิก อังคารที่ 14 มนีาคม 2566 

คาบปฏิบัติงานคลินิกทดแทน (2) พุธที่ 15 - องัคารที่ 21 มีนาคม 2566 

วันอบรมสถติิเพือ่การวิจัยสําหรบักระบวนวิชา DRS 501 พุธที่ 1 กุมภาพนัธ 2566 

วันสอบไล พุธที่ 22 - องัคารที่ 28  มีนาคม 2566 

วันนําเสนองานวิจัย พฤหัสบดทีี่ 30 มีนาคม 2566  (บาย) 
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วันสุดทายของการสงผลการศึกษาใหงานบรกิารการศึกษาฯ อังคารที่ 18 เมษายน 2566  

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาถงึสํานักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 26 เมษายน 2566 

วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 29 เมษายน 2566 

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

งานทะเบียน 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet อังคารที่ 17 - อาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2565  

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet     จันทรที่ 23 - อาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบัอักษรลําดับขัน้ W จันทรที่ 23 พฤษภาคม - ศุกรที่ 3 มถิุนายน 2565 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน อาทิตยที่ 5 มถินุายน 2565 

วันชําระเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา จันทรที่ 6 - ศุกรที่ 10 มถิุนายน 2565 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 - ศุกรที่ 27 มกราคม 2566 

วันรายงานตัวนกัศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 1/65 จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565 

วันรายงานตัวนกัศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 2/65 จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 ธันวาคม  2565 

วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขัน้ I ถึงสํานกัทะเบียนฯ อังคารที่ 27 กนัยายน  2565 

วันสุดทายของการแกไข ชือ่-สกลุ นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการ-    

ศึกษา2/65 

จันทรที่ 20 มีนาคม 2566 

วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา อังคารที่ 21 มนีาคม 2566 

วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

วันเปดภาคการศึกษา 

กําหนดการบรรยายและเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งแรกของป

การศึกษา 

อังคารที่ 17 พฤษภาคม - พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 

วันสอบกลางป   (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก) จันทรที่ 12 - องัคารที่ 13 กันยายน 2565 

วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร (พรอมประเมินผล) พุธที่ 14 - องัคารที่ 20 กันยายน 2565   

วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวิชา DCOM 603 พุธที่ 21 กันยายน - พฤหัสบดทีี่ 3 พฤศจิกายน 2565 

กําหนดการบรรยายวันเริ่มฝกปฏิบัติงานในคลินิกครึ่งหลังของป

การศึกษา 

จันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 - อังคารที่ 28 กมุภาพันธ 

2566 

วันเตรยีมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลินิก) อังคารที่ 3 - วนัศุกรที่ 6 มกราคม 2566 

วันสอบประเมินความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม เสารที่ 7 - อาทติยที่ 8 มกราคม 2566 

วันสอบไล พุธที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 

ออกภาคสนามกระบวนวิชา DHOS 602 ศุกรที่ 3 - จันทรที่ 20 มีนาคม 2566 

วันสุดทายของการศึกษา จันทรที่ 20 มีนาคม 2566 

วันปจฉิมนิเทศของนกัศึกษาชัน้ปที่ 6 เสารที่ 25 - อาทิตยที่ 26 มีนาคม 2566 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาใหงานบรกิารการศึกษาฯ พุธที่ 22 มีนาคม 2566 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาถงึสํานักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 29 มีนาคม 2566 

วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 1 เมษายน 2566  
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จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่ ตุลาคม 2565 

(ผูชวยศาสตราจารยทศพร พชัิยยา) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ทศพร พิชัยยา

27

เอกสารฉบับนี้ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ CMU e-Document 

ตามรหัสอางอิงเลขที่ 81B2EB-6C8-701

สําเนาถูกตอง

นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร

นักจัดการงานทั่วไป


