
ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

วันรายงานตัว (ส านักทะเบียน) online  5    4     3        

วันปฐมนิเทศคณะฯ online      13             

วันเรียน Module วิชา 415711                   

วันปฐมนิเทศ (ส านกัทะเบียน) online      17             

วันเปิดเรียน    18  20     21     17   

วันสอบกลางภาค        29-31 1-4    23-29      

วันสอบปลายภาค     30-31 1-2    24-31 1-6    20-31 1-2 26-31 1 

วันปิดภาคและวันส าเร็จการศึกษา      3     7     3  2 

วันที่ภาควิชาส่งเกรดมายัง 
งานบริการการศึกษาฯ 

          10     7   

วันประชุมพิจารณาผลการศึกษา           14     10   

วันส่งเกรดถึงส านักทะเบียนฯ      7     15     10  7 

วันประกาศผลการศึกษา      9     18     13  9 

วันน าเสนอผลงานนักศกึษาบัณฑิตศึกษา               31    

 

   ภาคการศึกษาที่ 3/2564  ภาคการศึกษาที่ 1/2565  ภาคการศึกษาที่ 2/2565   ภาคการศึกษาที่ 3/25655 



ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  ( วิชา Core Course ) 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เดือนมิถุนายน 265 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
30 31  

 
1 

 
2 3 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี 

4 
วันรายงานตัว  

ออนไลน์ 
(รอบที่ 2) 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 
ปฐมนิเทศคณะฯ 

09.00 – 12.00 น. 
Online 

14 
415711 (1)* 

09.00 – 16.30 น. 

15 
415711 (2)* 

09.00 – 16.30 น. 

16 
415711 (3)* 

09.00 – 16.30 น. 

17 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ส านักทะเบยีน 
(Online) 

18 

19 20 
วันเปิดภาคการศึกษา 

21 22 
403701 

เวลา 08.00 – 12.00 น. 

23 24 
 

25 

408704 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 

422713 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 

422711 
เวลา 08.00 – 10.00 น. 

415712 * 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

422712 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

  415713 * 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

   
26 27 28 29 30  

 
 

*   มีการจัดการเรียนออนไลน์ร่วมกับ onsite  สามารถจัดการเรียนการสอนภายในสาขา ตามตารางของวิชานี้ได้ เว้นแต่ชั่วโมงสอบเก็บคะแนนและชั่วโมงบรรยายบางครั้งที่

ก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน 



ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหนา้ จันทร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ของนักศึกษาทางระบบ Internet 

จันทร์ที ่9 – อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหน้า อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2565 
วันรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศึกษา รหัส 65 (รอบที่ 1) เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 

(รอบที่ 2) เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลยั ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 65 พฤหัสบดีที่ 16 – ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไม่ผา่นเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษาทุกระดบั เสาร์ที่ 18 – อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั จันทร์ที่ 20 มิถุนายน – อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรล าดับขัน้ W เสาร์ที่ 18 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาถึงบัณฑติวทิยาลัย จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงส านักทะเบียน
และประมวลผล 

ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 

วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet 

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 1  กรกฎาคม 2565 

วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม – ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 
วันยื่นค าร้องขออักษรล าดับขั้น V  จันทร์ที่ 11 – พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 
วันยื่นค าร้องขอเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็นการวัดผลประเมินผล จันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด  
ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

จันทร์ที่ 4 – พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา จันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งล าดบัขั้นแก้ไขอักษรล าดับขั้น I ถึงส านักทะเบียน
และประมวลผล 

ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 

วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนกัศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและ 
มิได้ลาพักการศึกษา 

พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 



ปฏิทินการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2565 (คณะทันตแพทยศาสตร์)  -2- 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
วันสุดทา้ยของการส่งหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อการส าเร็จการศึกษาถึงส านกัทะเบียนและประมวลผล 

ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 

วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS  
ถึงบัณฑติวิทยาลัย 
-  นักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 63 
-  นักศึกษาปริญญาเอก เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 62 

 
 
จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 
จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 

วันสอบกลางภาคการศึกษา 1/2565 (งดการสอน) จันทร์ที่ 29 สิงหาคม - อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 
วันขอรับอักษรล าดับขั้น I จันทร์ที่ 24 ตุลาคม – อาทิตย์ที ่6 พฤศจิกายน 2565 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 
วันสอบไล่ 1/2565 จันทร์ที่ 4 ตุลาคม – อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 
วันแจ้งหนี้สนิทางระบบ Internet จันทร์ที่ 7 – ศุกรท์ี่ 11 พฤศจิกายน 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งล าดบัขั้นแก้อักษรล าดับขั้น P อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
วันปิดภาคการศึกษาและวันส าเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารลาออกจากการเป็นนักศึกษา  
ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 

จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

วันสุดท้ายที่ภาควิชาต้องส่งเกรด 1/2565 ให้งานบริการการศึกษาฯ พฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
วันประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ เพ่ือพิจารณาผลการศึกษา 
1/2565 

จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 18 พฤศจิกายน 2565 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา พุธที่ 7 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2565 (คณะทันตแพทยศาสตร์)  -3- 

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหนา้ จันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตยท์ี่ 2 ตุลาคม 2565 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ของนักศึกษาทางระบบ Internet 

จันทร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 

วันประกาศผลการลงทะเบยีนเรียนล่วงหนา้ อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 
วันรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65... พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไม่ผา่นเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน – อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรล าดับขัน้ W เสาร์ที่ 19 - ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาถึงบัณฑติวทิยาลัย จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงส านักทะเบียน
และประมวลผล 

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทางระบบ Internet 

จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน – ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 

วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 5 – ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W จันทร์ที่ 5 ธันวาคม  2565 – ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
วันยื่นค าร้องขออักษรล าดับขั้น V จันทร์ที่ 12 – ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 
วันยื่นค าร้องขอเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็นการวัดและประเมนิผล จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที ่3 กุมภาพันธ์ 2566 
วันสุดทา้ยของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด  
ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

จันทร์ที่ 5 - ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 

วันสุดทา้ยของการส่งล าดบัขั้นแก้อักษรล าดับขั้น I ถึงส านักทะเบียน
และประมวลผล 

ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 

วันพ้นสภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิไดล้าพัก
การศึกษา 

พุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

วันสุดทา้ยของการส่งหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา
เพื่อส าเร็จการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 

พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 

วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS  
ถึงบัณฑติวิทยาลัย 
-  นักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 63 
-  นักศึกษาปริญญาเอก เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 62 

 
 
พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 
พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 

วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/2565 (งดการสอน) จันทร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 
วันขอรับอักษรล าดับขั้น I จันทร์ที่ 20 มีนาคม – อาทิตย์ที ่2 เมษายน 2566 
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ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 

วันสอบไล่ 2/2565 จันทร์ที่ 20 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 

วันแจ้งหนี้สนิทางระบบ Internet จันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 
วันปิดภาคการศึกษาและวันส าเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 
วันสุดทา้ยของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑติศึกษา จันทร์ที่ 7 เมษายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งล าดบัขั้นแก้อักษรล าดับขั้น P  จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 
วันสุดท้ายที่ภาควิชาต้องส่งเกรดให้งานบริการฯ ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 
วันที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการศึกษา จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาให้ส านักทะเบียนและประมวลผล จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 
วันน าเสนอผลงานนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะทนัตแพทยศาสตร์ พุธที่ 12 เมษายน 2566 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา พุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 
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ภาคเรียนที่ 3/2565 
วันลงทะเบียนเรียน จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไม่ผา่นเงื่อนไข (Prerequisite) เสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 
วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหน้า อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบียน จันทร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั จันทร์ที่ 17 เมษายน – ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที่ 10 – ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษาทางระบบ Internet 

จันทร์ที่ 17 – ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 

วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขา 
วิชาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 

ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 

วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 24 – ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W จันทร์ที่ 24 เมษายน – ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 
วันยื่นค าร้องขออักษรล าดับขั้น V จันทร์ที่ 1 และอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 
วันยื่นค าร้องขอเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็นการวัดและประเมนิผล จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด  
ณ ส านักทะเบียน และประมวลผล 

จันทร์ที่ 24 เมษายน – ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 

วันสุดทา้ยของการส่งหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา 
เพื่อส าเร็จการศึกษาถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 

ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 

วันสุดทา้ยของการส่งล าดบัขั้นแก้อักษรล าดับขั้น I ถึงส านักทะเบียน
และประมวลผล  

ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 

วันขอรับอักษรล าดับขั้น I จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม – พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 
วันสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 3/2565 จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม – พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 
วันแจ้งหนี้สนิทางระบบ Internet อังคารที่ 6 – พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2566 
วันปิดภาคและวนัส าเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2565 
วันสุดทา้ยของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑติศึกษา จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษาถึงส านักทะเบียน พุธที่ 7 มิถุนายน 2566 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา พุธที่ 21 มิถุนายน 2566 

 

 


