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- สําเนา -  

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เร่ือง  ปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบบัที่ ๒) 

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

ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2563 

และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอบังคับฯ  

วาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  สําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา  จึงใหจัดปฏิทิน

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ ๒) ไวดังตอไปนี้ 

 

สําหรับนักศึกษาทั่วไป 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

 

วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนลวงหนา

ของนักศึกษาทางระบบ Internet 
 
จันทรที่ 10 - อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564 

วันประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 
วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 64… พุธที่ 9 - เสารที่ 12 มิถุนายน 2564 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64.. (รอบที่ 1) เสารที่ 6 กุมภาพันธ 2564 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64.. (รอบที่ 2) เสารที่ 5 มิถุนายน 2564  

วันประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม เสารที่ 12 มิถุนายน 2564 
วันทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ อาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 
วันจัดกิจกรรมคณะ - วิทยาลัย อาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี อาทิตยที่ 13 - พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม รหัส 64... พฤหัสบดีที่ 17 - ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564 
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564 
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ เสารที่ 19 - อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564 
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย  

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เสารที่ 19 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จันทรที่ 21 มิถุนายน - อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W เสารที่ 19 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564 
วันสุดทายของการสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

ถึงบัณฑิตวิทยาลยั 
 
จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564 
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วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา 
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 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 5 กรกฎาคม - ศุกรที่ 10 กันยายน 2564 
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับข้ัน V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดับข้ัน V  เปนการวัดและประเมินผล 

สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี จันทรที ่12 - ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 
สําหรับกระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษา  

- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับข้ัน V จันทรที่ 12 - ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับข้ัน V เปนการวัดและ

ประเมินผล 
 
จันทรที่ 13 - ศุกรที่ 17 กันยายน 2564 

วันสุดทายของการลงทะเบยีน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สาํนักทะเบยีนและประมวลผล 

 
ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
วันสุดทายของการสงลําดับข้ันแกอักษรลําดับข้ัน I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
สําหรับกระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษา ศุกรที่ 24 กันยายน 2564 

วันพนสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนและ 
 มิไดลาพักการศึกษา 

 
พุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา  
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล ศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทายของการสงหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/IS ถึงบัณฑิตวทิยาลัย  
 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  
วันขอรับอักษรลําดับข้ัน 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 
วันสุดทายของการสงลําดับข้ันแกอักษรลําดับข้ัน P  

สําหรับนักศึกษารหัสกอน 53... ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 
สําหรับนักศึกษารหัส 53...  เปนตนไป ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา จันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

โดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดทายของการลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
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วันประกาศผลการศึกษา จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 

วันลงทะเบียนเรียนลวงหนา จันทรที่ 13 - อาทิตยที่ 19 กันยายน 2564 
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนลวงหนา

ของนักศึกษาทางระบบ Internet 
จันทรที่ 20 - อาทิตยที่ 26 กันยายน 2564 

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลวงหนา อังคารที่ 28 กันยายน 2564 
วันรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปนนกัศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา 

รหัส 64... 
 
พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน สาํหรับนักศึกษาทุกระดบั เสารที่ 6 - อาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564 
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลยั  

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เสารที่ 6 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จันทรที่ 8 พฤศจิกายน - อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W เสารที่ 6 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดทายของการสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

ถึงบัณฑิตวิทยาลยั 
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
 

วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite) พุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2564 
วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา 

ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet 

 
จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 22 - ศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา     จันทรที่ 22 - อาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับข้ัน V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดบัข้ัน V  เปนการวัดและประเมินผล 

สําหรับกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี จันทรที่ 29 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับณัฑติศึกษา  
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับข้ัน V จันทรที่ 29 พฤศจิกายน - ศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับข้ัน V เปนการวัดและ

ประเมินผล 
 
จันทรที่ 31 มกราคม - ศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565 

วันสุดทายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สาํนักทะเบยีนและประมวลผล 

 
ศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 

วันสุดทายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
วันสุดทายของการสงลําดบัข้ันแกอักษรลําดับข้ัน I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

สําหรับกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
สําหรับกระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษา ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 2565 
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วันพนสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนและ 
มิไดลาพักการศึกษา 

 
พุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานกัทะเบียนและประมวลผล 

 
ศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564 

วันสุดทายของการสงหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/IS ถึงบัณฑิตวทิยาลัย  
 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  
วันขอรับอักษรลําดับข้ัน I จันทรที่ 21 กุมภาพันธ - อาทติยที่ 13 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 
 
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 
วันสุดทายของการสงลําดับข้ันแกอักษรลําดับข้ัน P  

สําหรับนักศึกษารหัสกอน 53... อาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565 
สําหรับนักศึกษารหัส 53...  เปนตนไป อังคารที่ 22 มีนาคม 2565 

วันปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา จันทรที่ 14 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการสงเอกสารการลาออกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

โดยไดรับอักษรลําดับข้ัน 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 จันทรที่ 28 มีนาคม - ศุกรที่ 1 เมษายน 2565 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite) เสารที่ 2 เมษายน 2565 
วันประกาศผลการลงทะเบยีนลวงหนา อาทิตยที่ 3 เมษายน 2565 
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน สาํหรับนักศึกษาทุกระดบั  จันทรที่ 4 - อาทิตยที่ 10 เมษายน 2565 
วันลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลยั  

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี จันทรที่ 11 - ศุกรที่ 22 เมษายน 2565 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จันทรที่ 18 เมษายน - ศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 11 - ศุกรที่ 22 เมษายน 2565 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 18 เมษายน 2565 
วันที่อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาทางระบบ Internet 
 
จันทรที่ 18 - ศุกรที่ 22 เมษายน 2565 

วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา 
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
ศุกรที่ 22 เมษายน 2565 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 24 เมษายน 2565 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 25 - ศุกรที่ 29 เมษายน 2565 
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วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา จันทรที่ 25 - ศุกรที่ 29 เมษายน 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 25 เมษายน - ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565 
วันยื่นคํารองขออักษรลําดับข้ัน V หรือขอเปลี่ยนอักษรลําดบัข้ัน V  เปนการวัดและประเมินผล 

สําหรับกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี จันทรที่ 2 และอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับณัฑติศึกษา  
- วันยื่นคํารองขออักษรลําดับข้ัน V จันทรที่ 2 และอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 
- วันยื่นคํารองขอเปลี่ยนอักษรลําดับข้ัน V เปนการวัดและ

ประเมินผล 
 
จันทรที่ 9 - ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สาํนักทะเบยีนและประมวลผล 

 
ศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทายของการสงหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา 
เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานกัทะเบียนและประมวลผล 

 
ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทายของการสงลําดบัข้ันแกอักษรลําดับข้ัน I ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 
สําหรับกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับณัฑติศึกษา ศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565 

วันขอรับอักษรลําดับข้ัน I  จันทรที่ 23  พฤษภาคม - พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 
2565 

วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 

 
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 

โดยไดรับอักษรลําดับข้ัน 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 พุธที่ 17 มีนาคม 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู พุธที่ 17 - ศุกรที่ 19 มีนาคม 2564 
วันลงทะเบียนเรียน  จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2564 
วันชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 5 – ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา จันทรที่ 12 - พุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 
วันสุดทายของการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564 
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วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 

 
ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564 

วันปดภาคการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา พุธที่ 27 ตุลาคม 2564 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564  
วันลงทะเบียนเรียน จันทรที่ 13 - อาทิตยที่ 19 กันยายน 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู พุธที่ 13 - ศุกรที่ 15 ตุลาคม 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
วันชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 22 - ศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 9 และจันทรที่ 13 - 

พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 

 
ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

วันสุดทายของการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 
วันปดภาคการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา ศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 
วันประกาศผลการศึกษา อังคารที่ 8 มีนาคม 2565 
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 23 มีนาคม 2565 

 

สําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 - 6 

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาชั้นเรียน จันทรที่ 7 - ศุกรที่ 11 มิถุนายน 2564 
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย เสารที่ 12 มิถุนายน 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 14 - อาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 28 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน 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 พฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 3 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
วันปฐมนิเทศ ศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564 
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย เสารที่ 15 พฤษภาคม 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 10 - อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 23 พฤษภาคม 2564 
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วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 24 - ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 

2565 
วันสุดทายของการศึกษา ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 
วันสิ้นสุดปการศึกษา เสารที่ 19 มีนาคม 2565 
วันสอบประมวลความรู ข้ันตอนที่ 1 เสารที่ 2 เมษายน 2565 
วันสอบ ศรว. ข้ันตอนที่ 1/2565 รอประกาศจาก ศรว. 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา จันทรที่ 25 เมษายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 4 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
วันสอบ ศรว. ข้ันตอนที่ 1/2564 เสารที่ 24 เมษายน 2564 
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนข้ึนฝกปฏิบัตงิาน และเขาเรียน 

การประยุกตทางเวชศาสตรคลนิิก  (ACM) 
 
พุธที่ 5 - ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 

กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย เสารที่ 8 พฤษภาคม 2564 
วันผูบริหารพบผูปกครอง นักศึกษา และพิธีมอบเสื้อกาวน อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 
วันเขาชั้นเรียนและข้ึนฝกปฏิบัตงิานคลนิิก จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 - อาทิตยที่ 3 เมษายน 

2565 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อาทติยที่ 6 มิถุนายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 14 - ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน 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 พฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 5 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
วันปฐมนิเทศ ศุกรที่ 23 เมษายน 2564 
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย อาทิตยที่ 25 เมษายน 2564 
วันเปดภาคการศึกษาและข้ึนฝกปฏิบัติงานคลนิิก จันทรที่ 26 เมษายน 2564 - อาทิตยที่ 27 มีนาคม 

2565 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 26 เมษายน - อาทิตยที่ 2 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 
  
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 10 - ศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 

2565 
วันสุดทายของการศึกษา อาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565 
วันสิ้นสุดปการศึกษา จันทรที่ 28 มีนาคม 2565 
วันสอบประมวลความรู ข้ันตอนที่ 2 เสารที่ 9 เมษายน 2565 
วันสอบ ศรว. ข้ันตอนที่ 2/2565 รอกําหนดจาก ศรว. 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา จันทรที่ 25 เมษายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 
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นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
วันสอบ ศรว. ข้ันตอนที่ 2/2564 อาทิตยที่ 25 เมษายน 2564 
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนข้ึนปฏิบัติงาน และกิจกรรม 

การสรางเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย 
 
พฤหัสบดีที่ 29 - ศุกรที่ 30 เมษายน 2564 

วันเปดภาคการศึกษาและข้ึนฝกปฏิบัติงานคลนิิก จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 - อาทิตยที่ 10 เมษายน 
2565 

วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 17 - ศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา อังคารที่ 7 - อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 
วันสอบประมวลความรู ข้ันตอนที่ 3 รอกําหนดจาก คณะฯ 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 17 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 11 มีนาคม 

2565 
วันปจฉิมนิเทศ จันทรที่ 11 - อังคารที่ 12 เมษายน 2565 
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
 
จันทรที่ 11 เมษายน 2565 

วันสุดทายของการศึกษา จันทรที่ 11 เมษายน 2565 
วันสิ้นสุดปการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา อังคารที่ 12 เมษายน 2565 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา จันทรที่ 25 เมษายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 
วันสอบ ศรว. ข้ันตอนที่ 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 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564 
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน เสารที่ 19 - อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W เสารที่ 19 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 5 กรกฎาคม - ศุกรที่ 10 กันยายน 2564 
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564 
วันสอบกลางภาค (งดการสอน) จันทรที่ 16  - อาทิตยที่ 22 สงิหาคม 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 
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วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 20 - อาทิตยที่ 26 กันยายน 2564 
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน เสารที่ 6 - อาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W เสารที่ 6 - ศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 22 - ศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไมผานเงื่อนไข (Prerequisite) พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
การเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
วันสอบกลางภาค (งดการสอน) อังคารที่ 4 - จันทรที่ 10 มกราคม 2565 
วันสุดทายของการศึกษา ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 
วันสอบไล จันทรที่ 28 กุมภาพันธ - อาทติยที่ 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 - อาทติยที่ 6 มิถุนายน 2564 
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน จันทรที่ 7 มิถุนายน - อาทติยที ่13 มิถุนายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 7 มิถุนายน - ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน อาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 21 - ศุกรที่ 25 มิถุนายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 21 มิถุนายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ปที่ 4  
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน  

- เขาเรียนกระบวนวิชา DOS 484, DRS 481 พุธที่ 21 เมษายน - อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

- วันอบรมเร่ือง การ Sterilization และการจัดการในโรงพยาบาล 
ทันตกรรม พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

- โครงการอบรมการใชโรงพยาบาลทางทันตกรรมและการอบรม 
การชวยชีวิตข้ันพื้นฐาน พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

- วันปฐมนิเทศและพิธีรับมอบเสื้อกาวน ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 (เชา) **อาจมีการเปล่ียนแปลง** 
กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลนิิกคร่ึงแรกของป

การศึกษา จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
วันสอบกลางภาค (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลนิิก) พฤหัสบดีที่ 14 - พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 
กําหนดการบรรยายและเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลินิกคร่ึงหลังของป

การศึกษา ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 - ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 
วันเตรียมสอบประเมินความรู (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัตงิานคลินิก) อังคารที่ 4 - ศุกรที่ 7 มกราคม 2564 
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วันสอบประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทนัตแพทย
พื้นฐาน เสารที่ 8 - อาทิตยที่ 9 มกราคม 2564 

วันสุดทายของการฝกปฏิบตัิงานในคลินิก ศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 
วันสอบไล จันทรที่ 21 - พุธที่ 30 มีนาคม 2565 
วันนาํเสนอโครงรางวิจัย จันทรที่ 4 เมษายน 2565 (บาย) 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา พุธที่ 20 เมษายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษา เสารที่ 23 เมษายน 2565 
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ปที่ 5 
วันเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลินิกคร่ึงแรกของปการศึกษา จันทรที่ 31 พฤษภาคม - ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 
คาบปฏิบัติงานคลนิิกทดแทน (1) จันทรที่ 1 - ศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
วันสอบกลางภาค (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลนิิก) จันทรที่ 8 - ศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
วันเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลินิกคร่ึงหลังของปการศึกษา จันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - ศุกรที่ 1 เมษายน 

2565 
วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสําหรับกระบวนวิชา DRS 501 พุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565 

คาบปฏิบัติงานคลนิิกทดแทน (2) จันทรที่ 4 - จันทรที่ 11 เมษายน 2565 
วันสอบไล อังคารที่ 12 - พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565  
วันนาํเสนองานวิจัย 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 มิถุนายน 2564 
วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน จันทรที่ 21 - พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 28 มิถุนายน - ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 28 มิถุนายน 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 1/64    จันทรที่ 5 - ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 2/64    จันทรที่ 22 - อาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา ศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 
วันปดภาคการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา ศุกรที่ 1 เมษายน 2565 
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 
การเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาชัน้ปที่ 6  
ออกภาคสนามกระบวนวิชา DHOS 602    จันทรที่ 21 มิถุนายน – จนัทรที่ 5 กรกฎาคม 2564 

วันเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลินิกคร่ึงแรกของปการศึกษา   อังคารที่ 6 กรกฎาคม  – ศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 
วันสอบกลางภาค  (หยุดบรรยายและฝกปฏิบัติงานคลนิิก)  จันทรที่ 1 – อังคารที่ 2 พฤศจกิายน 2564  
วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวชิา DCOM 603 พุธที่ 3 พฤศจิกายน – จนัทรที่ 13 ธันวาคม 2564 

วันเร่ิมฝกปฏิบัติงานในคลินิกคร่ึงหลังของปการศึกษา  
  

อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 – ศุกรที่ 1 เมษายน 
2565 

วันเตรียมสอบประเมินความรู (หยดุบรรยายและฝกปฏิบัตงิานคลินิก) อังคารที่ 4 – วันศุกรที่ 7 มกราคม 2565 
วันสอบประเมินความรูภาควทิยาคลินิกทนัตกรรม   เสารที่ 8 – อาทิตยที่ 9 มกราคม 2565 
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วันสอบไล       จันทรที่ 4  - อังคารที่ 5 เมษายน 2565 
วันเรียนวิชาชีพเลือกทางทันตแพทยศาสตร (พรอมประเมนิผล)    พฤหัสบดีที่ 7 – อังคารที่ 12 เมษายน 2565 
วันปจฉิมนิเทศของนักศึกษาชัน้ปที่ 6     เสารที่ 9  –อาทิตยที่ 10 เมษายน 2565 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา   จันทรที่ 25 เมษายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษา       พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565   

 

สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 6 

การฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพ (ระบบชั้นป) 
วันเปดภาคการศึกษาและวนัเขาชั้นเรียน จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 
วันฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชศาสตร จันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564 
วันชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 17 - ศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564  
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 17 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
วันสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จันทรที่ 7 - ศุกรที่ 11 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 
 
ศุกรที่ 11 มีนาคม 2565 

วันสุดทายของการศึกษา ศุกรที่ 11 มีนาคม 2565 
วันปดภาคการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา จันทรที่ 14 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
วันประกาศผลการศึกษา จันทรที่ 4 เมษายน 2565 
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 20 เมษายน 2565 

 

 

สําหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
วันเปดภาคและวันเขาชั้นเรียน จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 
วันสุดทายของการศึกษา ศุกรที่ 24 กันยายน 2564 
วันปดภาคการศึกษา จันทรที่ 27 กันยายน 2564 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา อังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
วันเปดภาคและวันเขาชั้นเรียน จันทรที่ 11 ตุลาคม 2564 
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 9 และจันทรที่ 13 - 

พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
วันสุดทายของการขอแกไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา 
 
ศุกรที่ 28 มกราคม 2565  

วันสุดทายของการศึกษา ศุกรที่ 28 มกราคม 2565 
วันปดภาคการศึกษาและวันสาํเร็จการศึกษา จันทรที่ 31 มกราคม 2565 
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วันสุดทายของการสงผลการศึกษา ศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 2565 
วันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา พุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

 

สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4, 5 และ 6 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 4 
วันปฐมนิเทศ (09.00 - 12.00 น.) จันทรที่ 5 เมษายน 2564 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 24 – ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 
วันเขาชั้นเรียน จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
วันสุดทายของการศึกษาและวันสิ้นสุดปการศึกษา จันทรที่ 14 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา อังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการสงลําดบัข้ันแกอักษรลําดับข้ัน I ถึงสํานักทะเบียน 

และประมวลผล 
 
จันทรที่ 18 เมษายน 2565 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่  5  
วันปฐมนิเทศ  (09.00 - 12.00 น.) ศุกรที่ 23 เมษายน 2564 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 26 – ศุกรที่ 30 เมษายน 2564 
วันเขาชั้นเรียน จันทรที่ 26 เมษายน 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 - ศุกรที่ 28 มกราคม 

2565 
วันสุดทายของการศึกษาและวันสิ้นสุดปการศึกษา จันทรที่ 14 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการสงผลการศึกษา อังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 
วันสุดทายของการสงลําดบัข้ันแกอักษรลําดับข้ัน I ถึงสํานักทะเบียน 

และประมวลผล 
 
จันทรที่ 18 เมษายน 2565 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่  6  
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet จันทรที่ 24 - ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 
วันปฐมนิเทศ  (09.00 - 12.00 น.) ศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 
วันเขาชั้นเรียน จันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 
วันชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จันทรที่ 31 พฤษภาคม - อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
วันการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W จันทรที่ 31 พฤษภาคม - ศุกรที่ 28 มกราคม 2565 
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา อังคารที่ 7 - พฤหัสบดีที่ 16 ธนัวาคม 2564 
วันเสนอผลงานปญหาพิเศษ จันทรที่ 27 - อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 
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