
 

และประกาศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบัการศกึษา  จงึใหจ้ัดปฏทินิการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2559  ไวด้งัตอ่ไปนี้

วันลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้ จันทร์ที ่13 - อาทติย์ที ่19 มถินุายน 2559

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่20 - อาทติย์ที ่26 มถินุายน 2559

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหนา้ อังคารที ่28 มถินุายน 2559

วันรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี รหสั 59… จันทร์ที ่25  - พฤหสับดทีี ่28 กรกฎาคม 2559

ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา รหสั 59... (รอบที ่1 ) เสาร์ที ่26 - อาทติย์ที ่27 มนีาคม 2559

(รอบที ่2 ) เสาร์ที ่18 - อาทติย์ที ่19 มถินุายน 2559

(รอบที ่3 ) ศุกร์ที ่5 สงิหาคม 2559

วันผู้บริหารมหาวทิยาลยัพบผู้ปกครองนกัศกึษาใหม่ พุธที ่ 27  กรกฎาคม 2559

วันทดสอบความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ ศุกร์ที ่29 กรกฎาคม - จันทร์ที ่1 สงิหาคม 2559

วันจัดกจิกรรมของคณะ - วทิยาลยั ศุกร์ที ่29 กรกฎาคม - จันทร์ที ่1 สงิหาคม 2559

วันปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่2 - พุธที ่3 สงิหาคม 2559

 ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา ศุกร์ที ่5 สงิหาคม 2559

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิา

นกัศกึษาใหม ่รหสั 59... พฤหสับดทีี ่4 - ศุกร์ที ่5 สงิหาคม 2559

วันยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) ศุกร์ที ่5 สงิหาคม 2559

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั เสาร์ที ่6 - อาทติย์ที ่14 สงิหาคม 2559

วันลงทะเบยีนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี เสาร์ที ่6 - ศุกร์ที ่19 สงิหาคม 2559

 ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จันทร์ที ่8 สงิหาคม - อังคารที ่6 กนัยายน 2559

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่8  สงิหาคม 2559

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารขอขยายเวลาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ถงึบณัฑติวทิยาลยั จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

วันสดุทา้ยของการสง่หวัขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์ /IS ถงึบณัฑติวทิยาลยั

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาโท  รหสั 57… จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาเอก รหสั 56… จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W เสาร์ที ่6 - ศุกร์ที ่19 สงิหาคม 2559

ส าหรบันกัศกึษาท่ัวไป

 - ส าเนา -

ประกาศมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

เร่ือง  ปฏทินิการศกึษา  ประจ าปกีารศกึษา 2559

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

               เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นวชิาการด าเนนิไปดว้ยความเรียบร้อย  มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการศกึษาของมหาวทิยาลยั

ภาคการศกึษาท่ี 1/2559
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วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารอนมุตักิารย้ายสาขาวชิาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พฤหสับดทีี ่11 สงิหาคม 2559

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่15 - ศุกร์ที ่19 สงิหาคม 2559

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน /เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่21 สงิหาคม 2559

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่22 - ศุกร์ที ่26  สงิหาคม  2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จันทร์ที ่22 สงิหาคม - ศุกร์ที ่28  ตลุาคม  2559

วันสดุทา้ยของการลาออกจากการเปน็นกัศกึษาบณัฑติศกึษา ศุกร์ที ่28 ตลุาคม 2559

วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V  เปน็การวัดและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี จันทร์ที ่29 สงิหาคม - ศุกร์ที ่2 กนัยายน 2559

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา

- วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V จันทร์ที ่29 สงิหาคม - ศุกร์ที ่2 กนัยายน 2559

- วันย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวัดและประเมนิผล จันทร์ที ่31 ตลุาคม - ศุกร์ที ่4 พฤศจกิายน 2559

วันรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา    จันทร์ที ่29 - พุธที ่31 สงิหาคม 2559

วันสดุทา้ยของการลงทะเบยีน /เพิ่ม/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลงัก าหนด ศุกร์ที ่2 กนัยายน 2559

ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั ณ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

วันสดุทา้ยของการลาพักการศกึษาของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา อังคารที ่6 กนัยายน 2559

วันสดุทา้ยของการสง่หลกัฐานการอนมุตัเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพื่อการส าเร็จการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่16 กนัยายน 2559

วันสมคัรสอบประมวลความรู้ของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข) จันทร์ที ่8 สงิหาคม - พุธที ่17 สงิหาคม 2559

     -ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี อังคารที ่6 กนัยายน 2559

     -   ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษาถงึบณัฑติวทิยาลยัส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา ศุกร์ที ่11 พฤศจกิายน 2559

วันพน้สถานภาพนกัศกึษาของนกัศกึษาทีไ่มม่าลงทะเบยีนและ

มไิดล้าพักการศกึษา พุธที ่7 กนัยายน 2559

วันสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอน) จันทร์ที ่3 -  อาทติย์ที ่9 ตลุาคม 2559

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศุกร์ที ่25 พฤศจกิายน 2559

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่25 พฤศจกิายน 2559

วันสอบไล่ จันทร์ที ่28 พฤศจกิายน - อาทติย์ที ่4, อังคารที ่6 - ศุกร์ที ่9 

และอาทติย์ที ่11 - อังคารที ่13 ธนัวาคม 2559

วันแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet พุธที ่14 - อังคารที ่20 ธนัวาคม 2559

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ P  

ส าหรับนกัศกึษารหสักอ่น 53... อังคารที ่13 ธนัวาคม 2559

ส าหรับนกัศกึษารหสั 53...  เปน็ตน้ไป พุธที ่21 ธนัวาคม 2559

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา พุธที ่14 ธนัวาคม 2559

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่20 ธนัวาคม 2559

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่21 ธนัวาคม 2559

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่24 ธนัวาคม 2559

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา พุธที ่11 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล 
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วันลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้ จันทร์ที ่14 - อาทติย์ที ่20 พฤศจกิายน 2559

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่21 - อาทติย์ที ่27 พฤศจกิายน 2559

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหนา้ อังคารที ่29 พฤศจกิายน 2559

วันยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) พุธที ่28 ธนัวาคม 2559

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั พฤหสับดทีี ่29 - ศุกร์ที ่30 ธนัวาคม 2559

และพุธที ่4 - อาทติย์ที ่8 มกราคม 2560

วันลงทะเบยีนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี พฤหสับดทีี ่29 - ศุกร์ที ่30 ธนัวาคม 2559

และพุธที ่4 - ศุกร์ที ่13 มกราคม 2560

ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา พุธที ่4 มกราคม - พฤหสับดทีี ่2 กมุภาพันธ ์2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน พุธที ่4 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารขอขยายเวลาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ถงึบณัฑติวทิยาลยั พุธที ่4 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่หวัขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์ /IS ถงึบณัฑติวทิยาลยั

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาโท  รหสั 57... พุธที ่4 มกราคม 2560

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาเอก รหสั 56... พุธที ่4 มกราคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W พฤหสับดทีี ่29 - ศุกร์ที ่30 ธนัวาคม 2559

และพุธที ่4 - ศุกร์ที ่13 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารอนมุตักิารย้ายสาขาวชิาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่6 มกราคม 2560

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่9 - ศุกร์ที ่13 มกราคม 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน /เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่15  มกราคม  2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่16 - ศุกร์ที ่20 มกราคม  2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จันทร์ที ่16 มกราคม - ศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการลาออกจากการเปน็นกัศกึษาบณัฑติศกึษา ศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560

วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวัดและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี จันทร์ที ่23 - ศุกร์ที ่27 มกราคม 2560

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา

- วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V จันทร์ที ่23 - ศุกร์ที ่27 มกราคม 2560

- วันย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวัดและประเมนิผล จันทร์ที ่3 เมษายน - ศุกร์ที ่7 เมษายน 2560

วันรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พุธที ่1 - ศุกร์ที ่3 และจันทร์ที ่6 - ศุกร์ที ่10 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการลงทะเบยีน /เพิ่ม/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลงัก าหนด

ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั ณ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่27 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการลาพักการศกึษาของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา พฤหสับดทีี ่2 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการสง่หลกัฐานการอนมุตัเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพื่อการส าเร็จการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่10 กมุภาพันธ ์2560

วันสมคัรสอบประมวลความรู้ของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข.) พุธที ่4 - ศุกร์ที ่13 มกราคม 2560

ภาคการศกึษาท่ี  2/2559
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     -ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี พฤหสับดทีี ่2 กมุภาพันธ ์2560

     -   ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษาถงึบณัฑติวทิยาลยัส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา อังคารที ่18 เมษายน 2560

วันพน้สถานภาพนกัศกึษาของนกัศกึษาทีไ่มม่าลงทะเบยีนและ ศุกร์ที ่3 กมุภาพันธ ์2560

มไิดล้าพักการศกึษา

วันสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอน) จันทร์ที ่27 กมุภาพันธ ์- อาทติย์ที ่5 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วันทีใ่หม้กีารเรียนการสอนชดเชยของกระบวนวชิาทีม่กีารเรียนในวันจันทร์ วันพฤหสับดี เสาร์ที ่1 และเสาร์ที ่8 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

วันสอบไล่ จันทร์ที ่1 - พฤหสับดทีี ่4, เสาร์ที ่6 - อังคารที ่9 

และพฤหสับดทีี ่11 - อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet พุธที ่17 - อังคารที ่23 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ P  

 ส าหรับนกัศกึษารหสักอ่น 53…. อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

 ส าหรับนกัศกึษารหสั 53.... เปน็ตน้ไป พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา พุธที ่17 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่23 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่9 มถินุายน 2560

วันลงทะเบยีนเรียน จันทร์ที ่15 - ศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560

วันยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) เสาร์ที ่20 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการลงทะเบยีน อาทติย์ที ่21 พฤษภาคม 2560

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีนส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั จันทร์ที ่22 - อาทติย์ที ่28 พฤษภาคม 2560

วันลงทะเบยีนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี จันทร์ที ่22 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่2 มถินุายน 2560

 ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จันทร์ที ่29 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่7 กรกฎาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จันทร์ที ่22 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่2 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารอนมุตักิารย้ายสาขาวชิาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่2 มถินุายน 2560

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่29 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่2 มถินุายน 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน /เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่4 มถินุายน 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่5 - ศุกร์ที ่9 มถินุายน 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จันทร์ที ่5 - ศุกร์ที ่23 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการลงทะเบยีน /เพิ่ม/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลงัก าหนด

ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั ณ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่16 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล 

ภาคฤดรูอ้น / 2559
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วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวัดผลและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี จันทร์ที ่12 - อังคารที ่13 มถินุายน 2560

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา  

- วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V จันทร์ที ่12 - อังคารที ่13 มถินุายน 2560

- วันย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวัดและประเมนิผล จันทร์ที ่19 - ศุกร์ที ่23 มถินุายน 2560

วันสมคัรสอบประมวลความรู้ของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข.) จันทร์ที ่29 พฤษภาคม - พุธที ่7 มถินุายน 2560

วันรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่12 - อังคารที ่13 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการสง่หลกัฐานการอนมุตัเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพื่อการส าเร็จการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่23 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการลาออกจากการเปน็นกัศกึษาบณัฑติศกึษา ศุกร์ที ่23 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี พุธที ่28 มถินุายน 2560

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา ศุกร์ที ่23 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศุกร์ที ่7 กรกฎาคม 2560

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่7 กรกฎาคม 2560

วันสอบไล่ จันทร์ที ่10 - พฤหสับดทีี ่13 กรกฎาคม 2560

วันแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet ศุกร์ที ่14 - พุธที ่19 กรกฎาคม 2560

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี จันทร์ที ่17 กรกฎาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา อังคารที ่18 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา พฤหสับดทีี ่20 กรกฎาคม 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

วันปฐมนเิทศนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชพีครู พุธที ่9 มนีาคม 2559

วันรายงานตวันกัศกึษาปฎบิตังิานวชิาชพีครู พุธที ่9 มนีาคม - ศุกร์ที ่11 มนีาคม 2559

วันลงทะเบยีนเรียน จันทร์ที ่13 - อาทติย์ที ่19 มถินุายน 2559 

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่22 - ศุกร์ที ่26 สงิหาคม 2559

รายงานตวัคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่29 - พุธที ่31 สงิหาคม 2559

วันสดุทา้ยของการปฏบิตังิานวชิาชพีครู ศุกร์ที ่30 กนัยายน 2559

วันส าเร็จการศกึษา เสาร์ที ่1 ตลุาคม 2559

วันสง่ผลการศกึษา ศุกร์ที ่14 ตลุาคม 2559

วันประกาศผลการศกึษา อังคารที ่18 ตลุาคม 2559

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่1 พฤศจกิายน 2559

ภาคการศึกษาท่ี  2/2559

วันปฐมนเิทศนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชพีครู อังคารที ่11 ตลุาคม 2559

วันรายงานตวันกัศกึษาปฎบิตังิานวชิาชพีครู พุธที ่12 - ศุกร์ที ่14 ตลุาคม 2559

วันลงทะเบยีนเรียน จันทร์ที ่14 - อาทติย์ที ่20 พฤศจกิายน 2559

ส าหรบันกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์ ชัน้ปท่ีี 5
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วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่16 - ศุกร์ที ่20 มกราคม 2560

รายงานตวัคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา พุธที ่1 - ศุกร์ที ่3 กมุภาพันธ ์2560

และ จันทร์ที ่6 - ศุกร์ที ่10 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ-สกลุ ของนกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา เสาร์ที ่25 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการปฏบิตังิานวชิาชพีครู เสาร์ที ่25 กมุภาพันธ ์2560

วันส าเร็จการศกึษา อาทติย์ที ่26 กมุภาพันธ ์2560

วันสง่ผลการศกึษา ศุกร์ที ่3 มนีาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา อังคารที ่7 มนีาคม 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่14 มนีาคม 2560

นกัศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ์ชัน้ปท่ีี 2  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558)

วันลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่4 – อาทติย์ที ่10 กรกฎาคม 2559

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่13  – ศุกร์ที ่15 กรกฎาคม 2559

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่25 - ศุกร์ที ่29 กรกฎาคม 2559

วันปฐมนเิทศ จันทร์ที ่25 – ศุกร์ที ่29 กรกฎาคม 2559

กจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ เสาร์ที ่30 กรกฎาคม 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่1 สงิหาคม 2559

วันท าบญุอาจารย์ใหญ ่ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ พฤหสับดทีี ่20 ตลุาคม 2559

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่31 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษา เสาร์ที ่29 เมษายน 2560

นกัศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ์ชัน้ปท่ีี 3  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

วันลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่28 มนีาคม – อาทติย์ที ่3 เมษายน 2559

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่6 – ศุกร์ที ่8 เมษายน 2559

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่18  – ศุกร์ที ่22 เมษายน 2559

กจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ เสาร์ที ่14 พฤษภาคม 2559

วันปฐมนเิทศ  อาทติย์ที ่15 พฤษภาคม 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่16 พฤษภาคม 2559

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่24 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษา เสาร์ที ่25 มนีาคม 2560

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่1/2560  รอประกาศจาก ศรว .

นกัศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ์ชัน้ปท่ีี 4 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่1/2559 เสาร์ที ่23 เมษายน 2559

วันลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่28 มนีาคม – อาทติย์ที ่3 เมษายน 2559

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่6 – ศุกร์ที ่8 เมษายน 2559

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่18  – ศุกร์ที ่22 เมษายน 2559

วันปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมกอ่นขึ้นปฏบิตังิาน พุธที ่27 – ศุกร์ที ่29 เมษายน 2559

กจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ เสาร์ที ่30 เมษายน 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่2 พฤษภาคม 2559 

ส าหรบันกัศกึษาคณะแพทยศาสตร ์ชัน้ปท่ีี 2 - 6
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วันขึ้นฝึกปฏบิตังิานตามภาควชิาตา่ง ๆ จันทร์ที ่2 พฤษภาคม 2559 – อาทติย์ที ่26 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่27 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา อาทติย์ที ่26 กมุภาพันธ ์2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษา จันทร์ที ่27 กมุภาพันธ ์2560

นกัศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี 5  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

วันลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่28 มนีาคม – อาทติย์ที ่3 เมษายน 2559

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่6 – ศุกร์ที ่8 เมษายน 2559

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่18  – ศุกร์ที ่22 เมษายน 2559

วันปฐมนเิทศ ศุกร์ที ่22 เมษายน 2559

กจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ เสาร์ที ่23 เมษายน 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่25 เมษายน 2559

วันขึ้นฝึกปฏบิตังิานตามภาควชิาตา่ง ๆ จันทร์ที ่25 เมษายน 2559 – อาทติย์ที ่2 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่3 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา อาทติย์ที ่2 เมษายน 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษา จันทร์ที ่3 เมษายน 2560

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่2/2560   รอประกาศจาก ศรว .

นกัศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี 6 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่2/2559 อาทติย์ที ่24 เมษายน 2559

วันลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่28 มนีาคม – อาทติย์ที ่3 เมษายน 2559

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิ่ม – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่6 – ศุกร์ที ่8 เมษายน 2559

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่18  – ศุกร์ที ่22 เมษายน 2559

ปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมกอ่นขึ้นปฏบิตังิาน  พฤหสับดทีี ่28 เมษายน – เสาร์ที ่30 เมษายน 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่2 พฤษภาคม 2559

วันขึ้นฝึกปฏบิตังิามตามภาควชิาตา่ง ๆ จันทร์ที ่2 พฤษภาคม 2559 – อาทติย์ที ่2 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่3 มนีาคม 2560

วันปจัฉมินเิทศ จันทร์ที ่3 – อังคารที ่4 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ-สกลุ ของนกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา อังคารที ่4 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา อังคารที ่4 เมษายน 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา พุธที ่5 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่19 เมษายน 2560 

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่3/2560 รอประกาศจาก ศรว .

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่2 พฤษภาคม 2560 

นกัศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี  2 และ 3 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

งานทะเบยีน ภาคการศึกษาท่ี 1 

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จันทรที ่13 - อาทติย์ที ่19 มถินุายน 2559

วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน เสาร์ที ่6 - อาทติย์ที ่14 สงิหาคม 2559 

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่22 - ศุกร์ที ่26 สงิหาคม 2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W (ภาคการศกึษาที ่1) เสาร์ที ่6 - ศุกร์ที ่19 สงิหาคม 2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W (ภาคการศกึษาที ่1 ) จันทร์ที ่22 สงิหาคม - ศุกร์ที ่28 ตลุาคม 2559

ส าหรบันกัศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร ์ ชัน้ปท่ีี 2 - 6
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การเรยีนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาท่ี 1

วันเปดิภาคการศกึษาที ่1 และวันเขา้ชัน้เรียนของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่3

· เขา้เรียนกระบวนวชิา DBPD391 จันทร์ที ่1 สงิหาคม - ศุกร์ที ่5 สงิหาคม 2559 

· วันเขา้ชัน้เรียนตามตารางบรรยายปกติ จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

วันเปดิภาคการศกึษาที ่1 และวันเขา้ชัน้เรียนของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

วันสอบกลางภาคการศกึษาที ่1 (งดการสอน) จันทร์ที ่3 - อาทติย์ที ่9 ตลุาคม 2559

วันสดุทา้ยของภาคการศกึษาที ่ 1 ศุกร์ที ่25 พฤศจกิายน 2559

วันสอบไล ่ภาคการศกึษาที ่1 จันทร์ที ่28 พฤศจกิายน - อาทติย์ที ่4 , อังคารที ่6 - ศุกร์ที ่9,

อาทติย์ที ่11 - อังคารที ่13 ธนัวาคม 2559 

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พุธที ่21 ธนัวาคม 2559

วันประกาศผลการศกึษาภาคการศกึษาที ่ 1 เสาร์ที ่24 ธนัวาคม 2559

งานทะเบยีน ภาคการศึกษาท่ี 2

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จันทร์ที ่14 - อาทติย์ที ่20 พฤศจกิายน 2559

วันเพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน พฤหสับดทีี ่29 - ศุกร์ที ่30 ธนัวาคม 2559 และ

พุธที ่4 - อาทติย์ที ่8 มกราคม 2560

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่16 - ศุกร์ที ่20 มกราคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W (ภาคการศกึษาที ่2) พฤหสับดทีี ่29 - ศุกร์ที ่30 ธนัวาคม 2559 และ

พุธที ่4 - ศุกร์ที ่13 มกราคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W (ภาคการศกึษาที ่2 ) จันทร์ที ่16 มกราคม - ศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560

การเรยีนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาท่ี 2

วันเปดิภาคการศกึษาที ่2 และวันเขา้ชัน้เรียนของชัน้ปท่ีี 2 และ 3 พุธที ่4 มกราคม 2560

วันสอบกลางภาคการศกึษาที ่2 (งดการสอน) จันทร์ที ่27 กมุภาพันธ ์- อาทติย์ที ่5 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของภาคการศกึษาที ่2 ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

วันสอบไล ่ภาคการศกึษาที ่2 จันทร์ที ่1 - พฤหสับดทีี ่4, เสาร์ที ่6 - อังคารที ่9 และ

พฤหสับดทีี ่11 - อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษาภาคการศกึษาที ่ 2 เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

นกัศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี  4, 5 และ 6 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

งานทะเบยีน

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet ศุกร์ที ่1 - อาทติย์ที ่10 กรกฎาคม 2559

วันประกาศสรุปผลการลงทะเบยีน /เพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา พุธที ่13 กรกฎาคม 2559

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา พฤหสับดทีี ่14 - อาทติย์ที ่24 กรกฏาคม 2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่1 กรกฎาคม - พุธที ่31 สงิหาคม 2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W พฤหสับดทีี ่1 กนัยายน 2559 - อังคารที ่28 กมุภาพันธ ์2560

การเรยีนการสอนและการประเมินผล นกัศึกษาชัน้ปท่ีี 4

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน

· เขา้เรียนกระบวนวชิา DOS 484, DRS481 จันทร์ที ่27 มถินุายน - อังคารที ่26 กรกฎาคม 2559

· วันเขา้คา่ยกระบวนวชิา การพัฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยกจิกรรม ศุกร์ที ่1 - อาทติย์ที ่3 กรกฎาคม 2559

· วันปฐมนเิทศและพธิมีอบเสื้อกาวน์ ศุกร์ที ่8 กรกฎาคม 2559

· วันเขา้ชัน้เรียนและเร่ิมฝึกปฏบิตังิานคลนิกิตามตารางปกติ พุธที ่27 กรกฎาคม 2559

ก าหนดการบรรยายคร่ึงแรกของปกีารศกึษา พุธที ่27 กรกฎาคม - ศุกร์ที ่25 พฤศจกิายน 2559

ก าหนดการบรรยายคร่ึงหลงัของปกีารศกึษา จันทร์ที ่28 พฤศจกิายน 2559 - ศุกร์ที ่7 เมษายน 2560
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วันสอบกลางปกีารศกึษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิตังิานคลนิกิ ) พฤหสับดทีี ่12 - พฤหสับดทีี ่19 มกราคม 2560

วันสดุทา้ยของการฝึกปฎบิตังิานคลนิกิ อังคารที ่11 เมษายน 2560

วันสอบไล ่ อังคารที ่18 เมษายน - พฤหสับดทีี ่27 เมษายน 2560

วันน าเสนอโครงร่างงานวจิัย พุธที ่3 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

การเรยีนการสอนและการประเมินผล นกัศึกษาชัน้ปท่ีี 5

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน

· เขา้เรียนกระบวนวชิา DPED581 พฤหสับดทีี ่23 มถินุายน - พุธที ่6 กรกฎาคม  2559

· วันเขา้ชัน้เรียนและเร่ิมฝึกปฏบิตังิานคลนิกิตามตารางปกติ พฤหสับดทีี ่7 กรกฎาคม 2559

ก าหนดการบรรยายคร่ึงแรกของปกีารศกึษา พฤหสับดทีี ่7 กรกฎาคม - ศุกร์ที ่25 พฤศจกิายน 2559

วันสอบกลางปกีารศกึษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิตังิานคลนิกิ ) อังคารที ่29 พฤศจกิายน - อังคารที ่6 ธนัวาคม 2559

ก าหนดการบรรยายคร่ึงหลงัของปกีารศกึษา พุธที ่7 ธนัวาคม 2559 - ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

วันอบรมสถติเิพื่อการวจิัยส าหรับกระบวนวชิา DRS501 จันทร์ที ่9 - อังคารที ่10 มกราคม 2560

(หยุดบรรยายและฝึกปฏบิตังิานคลนิกิ )

วันสดุทา้ยของการฝึกปฎบิตังิานคลนิกิ จันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560

วันสอบไล ่ อังคารที ่9, พฤหสับดทีี ่11 - อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันน าเสนองานวจิัย พฤหสับดทีี ่18 พฤษภาคม 2560 (เชา้)

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

นกัศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี 6 (หลกัสตูร พ.ศ.2553)

งานทะเบยีน

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet ศุกร์ที ่1 - อาทติย์ที ่10 กรกฎาคม 2559

วันประกาศสรุปผลการลงทะเบยีน /เพิ่ม - ถอนกระบวนวชิา พุธที ่13 กรกฎาคม 2559

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา พฤหสับดทีี ่14 - อาทติย์ที ่24 กรกฎาคม 2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศุกร์ที ่1 กรกฎาคม  - พุธที ่31 สงิหาคม  2559

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W พฤหสับดทีี ่1 กนัยายน 2559 - อังคารที ่31 มกราคม 2560

วันรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พุธที ่1 - ศุกร์ที ่3 และจันทร์ที ่6 - ศุกร์ที ่10 กมุภาพันธ ์2560

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

การเรยีนการสอนและการประเมินผล นกัศึกษาชัน้ปท่ีี 6

วันออกภาคสนามกระบวนวชิา DHOS602 ศุกร์ที ่17 มถินุายน - จันทร์ที ่4 กรกฎาคม 2559

วันเขา้ชัน้เรียนและฝึกปฏบิตังิานในคลนิกิ อังคารที ่5 กรกฎาคม - พฤหสับดทีี ่20 ตลุาคม 2559 และ

พฤหสับดทีี ่27 ตลุาคม 2559 - ศุกร์ที ่17 กมุภาพันธ ์2560

ก าหนดการบรรยายคร่ึงแรกของปกีารศกึษา อังคารที ่5 กรกฎาคม - พุธที ่26 ตลุาคม 2559

วันสอบกลางปกีารศกึษา (หยุดบรรยายและฝึกปฏบิตังิานในคลนิกิ ) อังคารที ่25 ตลุาคม - พุธที ่26 ตลุาคม 2559

ก าหนดการบรรยายคร่ึงหลงัปกีารศกึษา พฤหสับดทีี ่27 ตลุาคม 2559 - ศุกร์ที ่17 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการแกไ้ข ชื่อ - สกลุ นกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่17 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการฝึกปฎบิตังิานในคลนิกิ ศุกร์ที ่17 กมุภาพันธ ์2560

วันจัดการเรียนการสอนและออกภาคสนามกระบวนวชิา DCOP603 จันทร์ที ่20 กมุภาพันธ ์- อังคารที ่28 มนีาคม 2560

วันสอบไล ่ พุธที ่29 มนีาคม - ศุกร์ที ่31 มนีาคม 2560

วันเรียนวชิาชพีเลอืกทางทนัตแพทยศาสตร์ (พร้อมประเมนิผล) จันทร์ที ่3 - อังคารที ่18 เมษายน 2560
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วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา อังคารที ่2 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่20 พฤษภาคม 2560

นกัศึกษาเภสชัศาสตรช์ัน้ปท่ีี  3 (หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปรบัปรงุ พ .ศ.2553)

การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี (ภาคฤดรู้อนปกีารศกึษา 2559)

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560

วันฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชัศาสตร์ จันทร์ที ่29 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่28 กรกฎาคม 2560

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษร W ศุกร์ที ่21 กรกฎาคม 2560

วันสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน อังคารที ่1 - ศุกร์ที ่25 สงิหาคม 2560

วันสง่ผลการศกึษา พฤหสับดทีี ่31 สงิหาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา อังคารที ่5 กนัยายน 2560

นกัศึกษาเภสชัศาสตรช์ัน้ปท่ีี  4 (หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปรบัปรงุ พ .ศ.2553)

การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี (ภาคฤดรู้อนปกีารศกึษา 2559)

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่22 พฤษภาคม 2560

วันฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชัศาสตร์ จันทร์ที ่22 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษร W ศุกร์ที ่21 กรกฎาคม 2560

วันสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน อังคารที ่15 สงิหาคม - ศุกร์ที ่15 กนัยายน 2560

วันสง่ผลการศกึษา ศุกร์ที ่29 กนัยายน 2560

วันประกาศผลการศกึษา พุธที ่4 ตลุาคม 2560

นกัศึกษาเภสชัศาสตรช์ัน้ปท่ีี  6 (หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปรบัปรงุ พ .ศ.2553)

การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี (ระบบชัน้ปี)

วันลงทะเบยีนทางระบบ Internet จันทร์ที ่13 - อาทติย์ที ่19 มถินุายน 2559

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่27 มถินุายน - อาทติย์ที ่3 กรกฎาคม 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่9 พฤษภาคม 2559

วันฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชัศาสตร์ จันทร์ที ่9 พฤษภาคม 2559 - ศุกร์ที ่10 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษร W อังคารที ่28 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ - สกลุ ของนกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่10 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่10 มนีาคม 2560

วันสอบและประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิาน จันทร์ที ่13 - ศุกร์ที ่31 มนีาคม 2560

วันสง่ผลการศกึษา อังคารที ่18 เมษายน 2560

วันประกาศผลการศกึษา ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่2 พฤษภาคม 2560

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ - สกลุ ของนกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่24 เมษายน 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

ส าหรบันกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร ์ ชัน้ปท่ีี 3 - 6

ส าหรบันกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์

นกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์ชัน้ปท่ีี 4
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นกัศึกษาสาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี 4

วันรับเอกสารลงทะเบยีน พุธที ่27 เมษายน 2559

วันปฐมนเิทศ (09.00 - 12.00 น.) ศุกร์ที ่5 สงิหาคม 2559

ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศุกร์ที ่5 , จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่8 สงิหาคม 2559

วันสดุทา้ยของการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษร W ศุกร์ที ่31 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

วันสอบไล่ จันทร์ที ่1 - พฤหสับดทีี ่4, เสาร์ที ่6- อังคารที ่9

และพฤหสับดทีี ่11 - อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษา พุธที ่17 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I พุธที ่14 มถินุายน 2560

นกัศึกษาสาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี 5

วันรับเอกสารลงทะเบยีน พุธที ่27 เมษายน 2559

วันปฐมนเิทศ (09.00 - 10.00 น.) ศุกร์ที ่10 มถินุายน 2559

ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศุกร์ที ่10 และจันทร์ที ่13 มถินุายน 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่13 มถินุายน 2559

วันสดุทา้ยของการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษร W ศุกร์ที ่31 มนีาคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษา พุธที ่17 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I พุธที ่14 มถินุายน 2560

นกัศึกษาสาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรช์ัน้ปท่ีี 6

วันรับเอกสารลงทะเบยีน พุธที ่27 เมษายน 2559

วันปฐมนเิทศ (10.00 - 12.00 น.) ศุกร์ที ่10 มถินุายน 2559

ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศุกร์ที ่10 และจันทร์ที ่13 มถินุายน 2559

วันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่13 มถินุายน 2559

วันรายงานตวันกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พุธที ่1 - ศุกร์ที ่3 และจันทร์ที ่6- ศุกร์ที ่10 กมุภาพันธ ์2560

วันเสนอผลงานปญัหาพเิศษ จันทร์ที ่6 - ศุกร์ที ่10 กมุภาพันธ ์2560

วันสดุทา้ยของการถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษร W ศุกร์ที ่31 มนีาคม 2560

วันน าเสนอผลการฝึกปฏบิตังิานตามโครงการพัฒนาสหกจิศกึษาทางสตัวแพทย์ เสาร์ที ่29 เมษายน 2560

วันปจัฉมินเิทศนกัศกึษา จันทร์ที ่1 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชื่อ - สกลุ ของนกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการศกึษา อังคารที ่16 พฤษภาคม 2560

วันสิ้นสดุปกีารศกึษาและส าเร็จการศกึษา พุธที ่17 พฤษภาคม 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่24 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่9 มถินุายน 2560

ส าหรบันกัศกึษาคณะสตัวแพทยศาสตร์
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วันรายงานตวันกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษาส าหรับนกัศกึษาทีต่ดิอักษรล าดบัขัน้ I จันทร์ที ่12 - อังคารที ่13 มถินุายน 2560

วันสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I พุธที ่28 มถินุายน 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษาส าหรับนกัศกึษาทีต่ดิ ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

อักษรล าดบัขัน้ I

วันไหวค้รู พฤหสับดทีี ่18 สงิหาคม 2559

(งดการเรียน การสอน การสอบและไมน่บัเวลาเรียน ทกุคณะระหวา่งเวลา 07.00-12.00 น.)

วันแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั 

(ไมง่ดการเรียน การสอน แตง่ดสอบในชว่งกฬีามหาวทิยาลยั ) (ก าหนดภายหลงั)

  

  

  

               ทัง้นี้ ใหน้กัศกึษาระดบัต่ ากวา่ระดบัปริญญาตรีด าเนนิการตามประกาศฉบบันี้ไดโ้ดยอนโุลม

                     ประกาศ ณ วันที ่5 มกราคม พ.ศ. 2559

                                  (ลงนาม) วัชระ กสณิฤกษ์

                                  (ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสณิฤกษ์)

ก าหนดการเก่ียวกับกิจกรรมนกัศกึษา

                                   รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพัฒนาคณุภาพการศกึษา

                                    ปฏบิตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

      ส าเนาถกูตอ้ง

(นายกติศิักดิ ์อัศววุฒไิกร )

    พนกังานปฏบิตังิาน

   กติศิักดิ ์อัศววุฒไิกร


