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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  ปฏทิินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2566 (ฉบับท่ี 2) 

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

 ตามท่ี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2566 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 

2565 นั้น 

 

 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการในกิจกรรมบางสวนตามปฏิทินการศึกษาเปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2566 (ฉบับท่ี 2)    

ในกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร เปนดังนี้ 

 

สําหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 - 6 

 

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

งานทะเบียน 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet   จันทรที่ 17 - อาทิตย 23 เมษายน 2566 

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จันทรที่ 24 - พุธที่ 26 เมษายน 2566 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน ศุกรที่ 28 เมษายน 2566 

วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 1 - ศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 1 พฤษภาคม 2566 - พุธที่ 31 มกราคม 2567 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน  

เขาเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481  จันทรที่ 8 พฤษภาคม - ศุกรที่ 2 มิถุนายน 2566 

วันอบรมเร่ือง การ Sterilization และการจัดการในโรงพยาบาล  

ทันตกรรม 

 

อังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (เชา) 

โครงการอบรมการใชโรงพยาบาลทางทนัตกรรมและการอบรม   

การชวยชีวิตข้ันพื้นฐาน 

 

อังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (บาย) 

ปฐมนิเทศและพิธีรับมอบเสื้อกาวน พุธที่ 7 มิถุนายน 2566 

กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลนิิกคร่ึงแรกของป

การศึกษา 

 

พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน - จันทรที่ 30 ตุลาคม 2566 

วันสอบกลางป   (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลนิิก) อังคารที่ 31 ตุลาคม, พุธที่ 1 - ศุกรที่ 3 พฤศจิกายน และ

จันทรที่ 6 -อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
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วันหยุดกลางป พุธที่ 8 - ศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2566 

กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลนิิกคร่ึงหลังของป

การศึกษา 

จันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - อังคารที่ 2 เมษายน 

2567 

วันเตรียมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัตงิานคลินิก) จันทรที่ 8 -ศุกรที่ 12 มกราคม 2567 

วันสอบประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทนัตแพทย

พื้นฐาน 

 

เสารที่ 13 - อาทิตยที่ 14 มกราคม 2567 

วันสุดทายของการศึกษาและการฝกปฏิบัติงานในคลินิก อังคารที่ 2 เมษายน 2567 

วันสอบไล  พุธที่ 3 - ศุกรที่ 5 เมษายน และอังคารที่ 9 - พฤหัสบดีที่ 

11 เมษายน 2567 

วันนาํเสนอโครงรางงานวิจยั พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 (บาย) 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาใหงานบริการการศึกษาฯ พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาถึงสาํนักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 

วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 4 พฤษภาคม 2567 

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

งานทะเบียน 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 1 - อาทิตยที่ 7 พฤษภาคม 2566 

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิาทางระบบ Internet     จันทรที่ 8 -พุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน ศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2566 

วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2566 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 15 พฤษภาคม 2566- พุธที่ 31 มกราคม 2567 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

วันเปดภาคการศึกษา  

กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลนิิกคร่ึงแรกของป

การศึกษา 

 

จันทรที่ 15 พฤษภาคม - อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 

คาบปฏิบัติงานคลนิิกทดแทน (1) พุธที่ 11 - พฤหัสบดีที่ 12 และจันทรที่ 16 - พุธที่ 18 

ตุลาคม 2566 

วันสอบกลางป   (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลนิิก) พฤหัสบดีที่ 19 และอังคารที่ 24 - ศุกรที่ 27 ตุลาคม 

2566 

วันหยุดกลางป จันทรที่ 30 - อังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 

กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลินิกคร่ึงหลังของป

การศึกษา 

 

พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - พุธที่ 27 มีนาคม 2567 

วันสุดทายของการศึกษาและการฝกปฏิบัติงานในคลินิก พุธที่ 27 มีนาคม 2567 

คาบปฏิบัติงานคลนิิกทดแทน (2) พฤหัสบดีที่ 28 - ศุกรที่ 29 มีนาคม และจนัทรที่ 1 - พุธที่ 

3 เมษายน 2567 

วันสอบไล  พฤหัสบดีที่ 4 - ศุกรที่ 5 และอังคารที่ 9 - พฤหัสบดีที่ 11 

เมษายน 2567 

วันนาํเสนองานวิจัย ศุกรที่ 19 เมษายน 2567 (บาย) 
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วันสุดทายของการสงผลการศึกษาใหงานบริการการศึกษาฯ พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาถึงสาํนักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 

วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 4 พฤษภาคม 2567 

นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

งานทะเบียน 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 1 - อาทิตยที่ 7 พฤษภาคม 2566 

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิาทางระบบ Internet     จันทรที่ 8 - พุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน ศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2566 

วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2566 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 15 พฤษภาคม 2566 - พุธที่ 31 มกราคม 2567 

วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 1/66 จันทรที่ 3 - ศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2566 

วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 2/66 จันทรที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 1 ธันวาคม 2566 

วันสุดทายของการสงลําดบัข้ันแกอักษรลําดับข้ัน I ถึงสํานักทะเบียนฯ จันทรที่ 9 ตุลาคม 2566 

วันสุดทายของการแกไข ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่คาดวาจะสาํเร็จการ-    

ศึกษา2/66 

 

ศุกรที่ 8 มีนาคม 2567 

วันปดภาคการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา อังคารที่ 19 มีนาคม 2567 

วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

วันเปดภาคการศึกษา  

ออกภาคสนามกระบวนวิชา DHOS 602 จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2566 

กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลนิิกคร่ึงแรกของป

การศึกษา 

 

จันทรที่ 29 พฤษภาคม - พุธที่ 20 กันยายน 2566 

วันสอบกลางป   (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลนิิก) พฤหัสบดีที่ 21 และศุกรที่ 22 กันยายน 2566  

วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวชิา DCOM 603 จันทรที่ 25 กันยายน - จันทรที ่6 พฤศจิกายน 2566 

กําหนดการบรรยายวนัเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลนิิกคร่ึงหลังของป

การศึกษา 

อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 

2567 

วันเตรียมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัตงิานคลินิก) จันทรที่ 8 - ศุกรที่ 12 มกราคม 2567 

วันสอบประเมินความรูภาควทิยาคลินิกทนัตกรรม เสารที่ 13 - อาทิตยที่ 14 มกราคม 2567 

วันสอบไล  ศุกรที่ 8 และจันทรที่ 11 มีนาคม 2567 

วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร (พรอมประเมนิผล) อังคารที่ 12 - ศุกรที่ 15 และจันทรที่ 18 มีนาคม 2567 

วันสุดทายของการศึกษา จันทรที่ 18 มีนาคม 2567 

วันปจฉิมนิเทศของนักศึกษาชัน้ปที่ 6 เสารที่ 16 - อาทิตยที่ 17 มีนาคม 2567 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาใหงานบริการการศึกษาฯ พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 

วันสุดทายของการสงผลการศึกษาถึงสาํนักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 27 มีนาคม 2567 

วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 30 มีนาคม 2567 
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จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่ มกราคม 2566 

(ผูชวยศาสตราจารยทศพร พชิัยยา) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ทศพร พิชัยยา

16

สําเนาถูกตอง

นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร

นักจัดการงานทั่วไป


