- สําเนา ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565

----------------------------------------------เพื่อใหการบริ หารงานดานวิชาการดํา เนินไปดวยความเรียบร อย มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ ขอบั ง คั บ ฯ
วาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงใหจัดปฏิทิน
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2565 ไวดังตอไปนี้
สําหรับนักศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 65…
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษารหัส 65… รอบที่ 1
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษารหัส 65… รอบที่ 2
วันประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม
วันทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
วันจัดกิจกรรมคณะ - วิทยาลัย
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม รหัส 65...
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันสุดทายของการสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย

จันทรที่ 2 - อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 9 - อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
อังคารที่ 7 - ศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565
เสารที่ 5 กุมภาพันธ 2565
เสารที่ 4 มิถุนายน 2565
(กําหนดภายหลัง)
เสารที่ 11 - อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
เสารที่ 11 - อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
(กําหนดภายหลัง)
ศุกรที่ 17 มิถุนายน 2565
พฤหัสบดีที่ 16 - ศุกรที่ 17 มิถุนายน 2565
ศุกรที่ 17 มิถุนายน 2565
เสารที่ 18 - อาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2565
เสารที่ 18 มิถุนายน - ศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565
จันทรที่ 20 มิถุนายน - อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
เสารที่ 18 มิถุนายน - ศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565
จันทรที่ 20 มิถุนายน 2565
จันทรที่ 20 มิถุนายน 2565
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วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet
จันทรที่ 27 มิถุนายน - ศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 4 กรกฎาคม - ศุกรที่ 23 กันยายน 2565
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
จันทรที่ 4 กรกฎาคม - พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
วันสุดทายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมินผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทรที่ 11 - พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V
จันทรที่ 11 - พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
- วั น ยื่ น คํ า ร อ งขอเปลี่ ย นอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น V เป น การวั ด และ จันทรที่ 3 - ศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565
ประเมินผล
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565
วันพนสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนและ
มิไดลาพักการศึกษา
พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
วันสุดทายของการสงหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 63 จันทรที่ 8 สิงหาคม 2565
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 62 จันทรที่ 8 สิงหาคม 2565
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ)
จันทร 22 - อาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
จันทรที่ 29 สิงหาคม - อาทิตยที่ 4 กันยายน 2565
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 21 ตุลาคม 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 21 ตุลาคม 2565
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 17 ตุลาคม - อาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2565
วันสอบไล
จันทรที่ 24 ตุลาคม - อาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2565
วันแจงหนี้สินทางระบบ Internet
จันทร 7 - ศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2565
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
จันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2565
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2565
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น P
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
วันประกาศผลการศึกษา
ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2565
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 7 ธันวาคม 2565

-3-

ภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา
วันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รหัส 65...
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันสุดทายของการสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W

จันทรที่ 26 กันยายน - อาทิตยที่ 2 ตุลาคม 2565
จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 ตุลาคม 2565
อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เสารที่ 19 - อาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565
เสารที่ 19 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 21 พฤศจิกายน - อังคารที่ 20 ธันวาคม
2565
เสารที่ 19 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565
จันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2565
จันทรที่ 28 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565
อาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 ธันวาคม 2565 - ศุกรที่ 17 กุมภาพันธ
2566

วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมินผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทรที่ 12 - ศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V
จันทรที่ 12 - ศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและ
ประเมินผล
จันทรที่ 27 กุมภาพันธ - ศุกรที่ 3 มีนาคม 2566
วันสุดทายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 3 มีนาคม 2566
วันพนสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนและ
มิไดลาพักการศึกษา
พุธที่ 21 ธันวาคม 2565
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วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
วันสุดทายของการสงหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 63 พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 62 พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ)
จันทรที่ 16 - อาทิตยที่ 22 มกราคม 2566
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
จันทรที่ 23 - อาทิตยที่ 29 มกราคม 2566
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 17 มีนาคม 2566
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 17 มีนาคม 2566
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 13 มีนาคม - อาทิตยที่ 2 เมษายน 2566
วันสอบไล
จันทรที่ 20 มีนาคม - อาทิตยที่ 2 เมษายน 2566
วันแจงหนี้สินทางระบบ Internet
จันทรที่ 3 - ศุกรที่ 7 เมษายน 2566
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
จันทร 3 เมษายน 2566
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ศุกรที่ 7 เมษายน 2566
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 7 เมษายน 2566
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น P
จันทรที่ 10 เมษายน 2566
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 10 เมษายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
ภาคฤดูรอน/2565
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
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W

จันทรที่ 3 - ศุกรที่ 7 เมษายน 2566
เสารที่ 8 เมษายน 2566
อาทิตยที่ 9 เมษายน 2566
จันทรที่ 10 - อาทิตยที่ 16 เมษายน 2566
จันทรที่ 10 - ศุกรที่ 21 เมษายน 2566
จันทรที่ 17 เมษายน - ศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2566
จันทรที่ 10 - ศุกรที่ 21 เมษายน 2566
จันทรที่ 17 เมษายน 2566
จันทรที่ 17 - ศุกรที่ 21 เมษายน 2566
ศุกรที่ 21 เมษายน 2566
อาทิตยที่ 23 เมษายน 2566
จันทรที่ 24 - ศุกรที่ 28 เมษายน 2566
จันทรที่ 24 - ศุกรที่ 28 เมษายน 2566
จันทรที่ 24 เมษายน - ศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2566
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วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
จันทรที่ 24 เมษายน - ศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมินผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทรที่ 1 และอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับขั้น V
จันทรที่ 1 และอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและ
ประเมินผล
จันทรที่ 8 - ศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2566
วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2566
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2566
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 22 พฤษภาคม - พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน
2566
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2566
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2566
วันสอบไล
จันทรที่ 29 พฤษภาคม - พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน
2566
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
ศุกรที่ 2 มิถุนายน 2566
วันแจงหนี้สินทางระบบ Internet
อังคารที่ 6 - ศุกรที่ 9 มิถุนายน 2566
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
อังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
พุธที่ 7 มิถุนายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
ศุกรที่ 9 มิถุนายน 2566
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 21 มิถุนายน 2566
สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
วันรายงานตัวนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
วันลงทะเบียนเรียน
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

พุธที่ 23 มีนาคม 2565
พุธที่ 23 - ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565
จันทรที่ 2 - อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565
อาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565
ศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565
ศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565
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วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันลงทะเบียนเรียน
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
อาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2565
พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
จันทรที่ 26 กันยายน - อาทิตยที่ 2 ตุลาคม 2565
จันทรที่ 31 ตุลาคม 2565
อาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
ศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2566
ศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2566
ศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2566
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
อังคารที่ 7 มีนาคม 2566
พุธที่ 15 มีนาคม 2566

สําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 6
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 23 – ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
วันผูบริหารพบผูป กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน)
อาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 30 พฤษภาคม – อาทิตยที่ 5 มิถุนายน
2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 13 – ศุกรที่ 17 มิถุนายน 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 – ศุกรที่ 3 มีนาคม
2566
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 24 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดปการศึกษา
เสารที่ 25 มีนาคม 2566
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 24 เมษายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
วันปฐมนิเทศ
อังคารที่ 26 เมษายน 2565
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 30 เมษายน 2565
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 16 – ศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
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วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W

จันทรที่ 16 พฤษภาคม 2565 – ศุกรที่ 10
กุมภาพันธ 2566
วันผูบริหารพบผูป กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน)
อาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 10 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดปการศึกษา
เสารที่ 11 มีนาคม 2566
วันสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 1
รอประกาศจาก คณะฯ
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1/2566
รอประกาศจาก ศรว.
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 24 เมษายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัตงิ าน และเขาเรียน
การประยุกตทางเวชศาสตรคลินิก (ACM)
จันทรที่ 2 – ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 7 พฤษภาคม 2565
วันผูบริหารพบผูป กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน)
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน
จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565
วันเขาชั้นเรียนและขึ้นฝกปฏิบัตงิ านคลินิก
จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 – อาทิตยที่ 2 เมษายน
2566
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 16 – ศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 16 พฤษภาคม 2565 – ศุกรที่ 3 มีนาคม
2566
วันสุดทายของการศึกษา
พุธที่ 5 เมษายน 2566
วันสิ้นสุดปการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 24 เมษายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันปฐมนิเทศ
ศุกรที่ 22 เมษายน 2565
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
เสารที่ 23 เมษายน 2565
วันเปดภาคการศึกษา และขึ้นฝกปฏิบัติงานคลินิก
จันทรที่ 25 เมษายน 2565 – อาทิตยที่ 26 มีนาคม
2566
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันผูบริหารพบผูป กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน)
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 16 – ศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 16 พฤษภาคม 2565 – ศุกรที่ 24
กุมภาพันธ 2566
วันสุดทายของการศึกษา
อาทิตยที่ 26 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดปการศึกษา
จันทรที่ 27 มีนาคม 2566
วันสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 2
รอประกาศจาก คณะฯ
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2/2566
รอกําหนดจาก ศรว.
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 24 เมษายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
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นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนขึ้นปฏิบัติงาน และกิจกรรม
การสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย
พฤหัสบดีที่ 28 - ศุกรที่ 29 เมษายน 2565
วันเปดภาคการศึกษา และขึ้นฝกปฏิบัติงานคลินิก
จันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565 – อาทิตยที่ 9 เมษายน
2566
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันผูบริหารพบผูป กครองนักศึกษา (รูปแบบออนไลน)
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 16 – ศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 16 พฤษภาคม 2565 – ศุกรที่ 10 มีนาคม
2566
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
วันสอบประมวลความรู ขั้นตอนที่ 3
รอกําหนดจาก คณะฯ
วันปจฉิมนิเทศ
จันทรที่ 10 – อังคารที่ 11 เมษายน 2566
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
อังคารที่ 11 เมษายน 2566
วันสุดทายของการศึกษา
อังคารที่ 11 เมษายน 2566
วันสิ้นสุดปการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 12 เมษายน 2566
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
จันทรที่ 24 เมษายน 2566
วันประกาศผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3/2566
รอประกาศจาก ศรว.
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
พุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
สําหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 3
นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
ศุกรที่ 17 มิถุนายน 2565
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
เสารที่ 18 – อาทิตยที่ 26 มิถนุ ายน 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
เสารที่ 18 มิถุนายน – ศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
อาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จันทรที่ 4 – ศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
จันทรที่ 4 กรกฎาคม – ศุกรที่ 23 กันยายน 2565
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
จันทรที่ 17 ตุลาคม – อาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2565
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
จันทรที่ 20 มิถุนายน 2565
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ)
จันทรที่ 22 – อาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565
วันสอบกลางภาค (งดการสอน)
จันทรที่ 29 สิงหาคม - อาทิตยที่ 4 กันยายน 2565
วันสุดทายของการศึกษา
ศุกรที่ 21 ตุลาคม 2565
วันสอบไล
จันทรที่ 24 ตุลาคม – อาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2565
วันปดภาคการศึกษา
จันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565
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วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผา นเงื่อนไข (Prerequisite)
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรบั อักษรลําดับขัน้ W
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันขอรับอักษรลําดับขั้น I
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันเปดภาคการศึกษาและวันเขาชั้นเรียน
วันเตรียมสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอนและการสอบ)
วันสอบกลางภาค (งดการสอน)
วันสุดทายของการศึกษา
วันสอบไล
วันปดภาคการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2

อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2565
จันทรที่ 26 กันยายน – อาทิตยที่ 2 ตุลาคม 2565
ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เสารที่ 19 – อาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565
เสารที่ 19 พฤศจิกายน – ศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565
อาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 – ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 5 ธันวาคม 2565 – ศุกรที่ 17 กุมภาพันธ
2566
จันทรที่ 13 มีนาคม – อาทิตยที่ 2 เมษายน 2566
จันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565
จันทรที่ 16 – อาทิตยที่ 22 มกราคม 2566
จันทรที่ 23 – อาทิตยที่ 29 มกราคม 2566
ศุกรที่ 17 มีนาคม 2566
จันทรที่ 20 มีนาคม – อาทิตยที่ 2 เมษายน 2566
จันทรที่ 3 เมษายน 2566
จันทรที่ 10 เมษายน 2566
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566

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

จันทรที่ 14 มีนาคม 2565
จันทรที่ 14 มีนาคม 2565 – ศุกรที่ 27 มกราคม
2566
จันทรที่ 14 – อาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565
จันทรที่ 28 มีนาคม – ศุกรที่ 1 เมษายน 2565
จันทรที่ 28 มีนาคม 2565 - ศุกรที่ 27 มกราคม
2566
จันทรที่ 5 – ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
จันทรที่ 23 มกราคม – ศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566
ศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566
ศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566
จันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2566
จันทรที่ 10 เมษายน 2566
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
พุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
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สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4, 5 และ 6
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 4
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันปฐมนิเทศ (09.00 – 12.00 น.)
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันเขาชั้นเรียน
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันสุดทายของการศึกษา
วันสิ้นสุดปการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 5
วันปฐมนิเทศ (13.30 – 15.00 น.)
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันเขาชั้นเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W
วันสุดทายของการศึกษา
วันสิ้นสุดปการศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสุดทายของการสงลําดับขั้นแกอักษรลําดับขั้น I
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันปฐมนิเทศ (09.00 – 12.00 น.)
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
วันเขาชั้นเรียน
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
วันเสนอผลงานวิจัยปญหาพิเศษตามกระบวนวิชา 651697
การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร
วันสุดทายของการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษร W
วันนําเสนอผลการฝกปฏิบตั ิงานตามกระบวนวิชา 651670
ประสบการณวิชาชีพสัตวแพทย

จันทรที่ 23 – ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565
เสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 30 พฤษภาคม – ศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565
เสารที่ 4 มิถนุ ายน 2565 – ศุกรที่ 27 มกราคม
2566
ศุกรที่ 31 มีนาคม 2566
จันทรที่ 3 เมษายน 2566
จันทรที่ 10 เมษายน 2566
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
ศุกรที่ 22 เมษายน 2565
จันทรที่ 25 – ศุกรที่ 29 เมษายน 2565
จันทรที่ 25 เมษายน 2565
เสารที่ 30 เมษายน 2565
จันทรที่ 2 – ศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2565
เสารที่ 7 พฤษภาคม 2565 – ศุกรที่ 27 มกราคม
2566
ศุกรที่ 31 มีนาคม 2566
จันทรที่ 3 เมษายน 2566
จันทรที่ 10 เมษายน 2566
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
จันทรที่ 25 – ศุกรที่ 29 เมษายน 2565
ศุกรที่ 29 เมษายน 2565
เสารที่ 30 เมษายน 2565
จันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 2 – ศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2565
จันทรที่ 5 – ศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565
อังคารที่ 20 – พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
เสารที่ 7 พฤษภาคม 2565 – ศุกรที่ 27 มกราคม
2566
จันทรที่ 20 มีนาคม 2566

