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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566

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

เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับฯ 

ว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา  จึงให้จัดปฏิทิน

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  ไว้ดังต่อไปนี้ 

สำหรับนักศึกษาทั่วไป 

ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ของนักศึกษาทางระบบงานทะเบียน จันทร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 66… อังคารที่ 6 - ศุกรท์ี่ 9 มิถุนายน 2566 
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 66.. (รอบที่ 1) พุธที่ 1 มีนาคม 2566 
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 66.. (รอบที่ 2) พุธที่ 14 มิถุนายน 2566 

วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 
วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี เสาร์ที่ 10 - อังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 
วันจัดกิจกรรมคณะ - วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี เสาร์ที่ 10 - อังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พุธที่ 14 มิถุนายน 2566 
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 66... พฤหัสบดีที่ 15 - ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา เสาร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย เสาร์ที่ 17 - ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W เสาร์ที่ 17 - ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 
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วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

ถึงบัณฑิตวิทยาลยั จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวทิยาลัย 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 64.. จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 รหัส 63.. จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 

วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาสำหรับนกัศึกษา
ปริญญาตรี ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 

วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควชิา จันทร์ที่ 26 - พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาทางระบบงานทะเบียน จันทร์ที่ 26 - ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด จันทร์ที่ 3  - ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม - ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 
วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V 

เป็นการวัดและประเมินผล จันทร์ที่ 10 - ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 

สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 
สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาก่อนรหัส 66.. ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 

วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและ 
 มิได้ลาพักการศึกษา พุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา 

ระดับปริญญาตรีถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล พุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 
วันเตรียมสอบกลางภาค (งดการสอนและการสอบ) จันทร์ที่ 14 - อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) จันทร์ที่ 21 - อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 
วันขอรับอักษรลำดับขั้น I จันทร์ที่ 9 - จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 
วันสุดท้ายของการศึกษา พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 
วันสอบไล่ จันทร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม และอังคารที่ 24 

- จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา อังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
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วันแจ้งหนี้สินผ่านระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล อังคารที่ 31 ตุลาคม - จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออก โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W   จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 10 พฤศจิกายน 2566 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พุธที่ 6 ธันวาคม 2566 

ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหนา้ จันทร์ที่ 25 กันยายน - อาทิตยท์ี่ 1 ตุลาคม 2566 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ของนักศึกษาทางระบบงานทะเบียน 
จันทร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 8 ตลุาคม 2566 

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหน้า อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 
วันรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา 

รหัส 66... พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไม่ผา่นเงื่อนไข (Prerequisite) ศุกรท์ี่ 10 พฤศจิกายน 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา เสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั เสาร์ที่ 11 - ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรลำดับขัน้ W เสาร์ที่ 11 - ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษาถึงบัณฑติวิทยาลัย จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวทิยาลัย 
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 64... จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 63... จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาสำหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรี ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควชิา จันทร์ที่ 20 - พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ
 นักศึกษาทางระบบงานทะเบียน จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
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วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2567 
วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดบัขั้น V 

เป็นการวัดและประเมินผล จันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 
วันสุดทา้ยของการส่งลำดบัขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 

สำหรับกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี อังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับัณฑติศึกษา นักศึกษารหัส 66..  อังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับัณฑติศึกษา นักศึกษาก่อนรหัส 66.. ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและ 
มิได้ลาพักการศึกษา พุธที่ 13 ธันวาคม 2566 

วันสุดทา้ยของการส่งหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา 
ระดับปริญญาตรีถึงสำนักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 

วันเตรียมสอบกลางภาค (งดการสอนและการสอบ) จันทร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) จันทร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 
วันขอรับอักษรลำดับขั้น I จันทร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 
วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 
วันสอบไล่ จันทร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 
วันแจ้งหนี้สินผ่านระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล จันทร์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออก โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W   จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P อังคารที่ 2 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา อังคารที่ 2 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2567 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 

ภาคฤดูร้อน/2566 

วันลงทะเบียนเรียน จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 
วันยกเลิกกระบวนวชิาที่ไม่ผา่นเงื่อนไข (Prerequisite) เสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการลงทะเบยีน อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 
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วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา  จันทร์ที่ 8 - ศุกรท์ี่ 12 เมษายน 2567 
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั จันทร์ที่ 8 - ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รบัอักษรลำดับขัน้ W จันทร์ที่ 8 - ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควชิา จันทร์ที่ 15 - พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน พุธที่ 17 เมษายน 2567 
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาทางระบบงานทะเบียน พุธที่ 17 - ศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาสำหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรี ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล ศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2567 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด จันทร์ที่ 22 เมษายน - ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 22 เมษายน - ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 
วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดบัขั้น V 

เป็นการวัดและประเมินผล จันทร์ที่ 29 และ อังคารที่ 30 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งหลักฐานการอนุมัติเร่ืองเทียบแทนกระบวนวิชา 

ระดับปริญญาตรีถึงสำนักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งลำดบัขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 

สำหรับกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรี พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับัณฑติศึกษา นักศึกษาก่อนรหัส 66.. ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 
สําหรับกระบวนวิชาระดบับัณฑติศึกษา นักศึกษารหัส 66.. พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 

วันขอรับอักษรลำดับขั้น I จันทร์ที่ 20 - พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 

วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 
วันสอบไล่ จันทร์ที่ 27 - พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 
วันแจ้งหนี้สินผ่านระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล อังคารที่ 4 - ศุกรท์ี่ 7 มิถุนายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออก โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W   อังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา พุธที่ 5 มิถุนายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 7 มิถุนายน 2567 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 
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สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2/2566 
วันลงทะเบียนเรียน จันทร์ที่ 25 กันยายน - อาทิตยท์ี่ 1 ตุลาคม 2566 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
วันสุดทา้ยของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
วันสุดทา้ยของการปฏิบตัิงานวิชาชีพคร ู ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
วันประกาศผลการศึกษา อังคารที่ 5 มีนาคม 2567 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา พุธที่ 13 มีนาคม 2567 

สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 6 

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2563) 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน อังคารที่ 6 - ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย ์ รอประกาศจาก คณะฯ 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 26 - ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 2 ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา เสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2563) 
วันปฐมนิเทศ อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย ์ รอประกาศจาก คณะฯ 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 
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วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2567 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 
วันสอบประมวลความรู้ ข้ันตอนที่ 1 รอประกาศจาก คณะฯ 
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1/2567 รอประกาศจาก ศรว. 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2563) 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 
วันเข้าเรียนพื้นฐานในการปฏิบตัิงานทางคลินิก 2 (FCP2) จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย ์ รอประกาศจาก คณะฯ 
วันผู้บริหารพบผูป้กครองนักศึกษา และพธิีมอบเสื้อกาวน ์ รอประกาศจาก คณะฯ 
วันเข้าชั้นเรียนและขึ้นฝึกปฏิบัตงิานคลนิิก จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 - อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 

2567 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 
วันสุดทา้ยของการศึกษา พุธที่ 3 เมษายน 2567 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 
วันปฐมนิเทศ ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย ์ รอประกาศจาก คณะฯ 
วันเปิดภาคการศึกษา และขึ้นฝกึปฏิบัติงานคลนิิก จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 - อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน เพิ่ม-ถอนกระบวนวชิา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2567 
วันสุดทา้ยของการศึกษา อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 
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วันสิ้นสุดปีการศึกษา จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 
วันสอบประมวลความรู้ ข้ันตอนที่ 2 รอประกาศจาก คณะฯ 
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2/2566 รอกำหนดจาก ศรว. 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน พฤหัสบดีที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย ์ รอประกาศจาก คณะฯ 
วันเปิดภาคการศึกษา และขึ้นฝกึปฏิบัติงานคลนิิก จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 - อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 
วันประกาศผลสรปุการลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
วันสอบประมวลความรู้ ข้ันตอนที่ 3 รอกำหนดจาก คณะฯ 
วันปัจฉิมนิเทศ จันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการศึกษา จันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 
วันสิ้นสุดปีการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา อังคารที่ 9 เมษายน 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
วันสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3/2567 รอประกาศจาก ศรว. 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา พุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 

สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 

การฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ (ระบบชั้นป)ี 
วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 
วันฝึกปฏบิัติงานวชิาชีพเภสัชศาสตร์ จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 - ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 20 - ศุกรท์ี่ 31 มีนาคม 2566 
วันประกาศสรุปผลการลงทะเบยีน อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 
วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 - ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 
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วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
วันสอบและประเมินผลการปฏบิัติงาน จันทร์ที่ 22 มกราคม - ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
วันสุดทา้ยของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
วันสุดทา้ยของการศึกษา ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
วันสุดทา้ยของการส่งผลการศึกษา อังคารที่ 2 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2567 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา พุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 

สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่  4 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 
วันปฐมนิเทศ (09:00 – 12:00 น.) ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 
วันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 26 มกราคม 

2567 
วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา อังคารที่ 2 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I 
     ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่  5 
วันปฐมนิเทศ (13:30 – 15:00 น.) ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 24 - ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
วันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา เสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 26 มกราคม 

2567 
วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 
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วันสิ้นสุดปีการศึกษา จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา อังคารที่ 2 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I 
     ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่  6 
วันปฐมนิเทศ (09:00 – 12:00 น.) จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 
วันลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา จันทร์ที่ 24 - ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา เสาร์ที่ 29 เมษายน 2566  
วันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566  
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 
วันการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 - ศุกร์ที่ 26 มกราคม 

2567 
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 
วันเสนอผลงานวิจัยปัญหาพิเศษตามกระบวนวิชา 651697 
      การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ อังคารที่ 19 - พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
วันนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนวิชา 651670 
      ประสบการณ์วิชาชีพสัตวแพทย์ จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อังคารที่ 19 มีนาคม 2567 
วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 
วันสิ้นสุดปีการศึกษาและสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 2 เมษายน 2567 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 
วันรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
      สำหรับนักศึกษาที่ติดอักษรลำดับขั้น I  จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา พุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I  
      ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล  พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา 
      สำหรับนักศึกษาที่ติดอักษรลำดับขั้น I พุธที่ 5 มิถุนายน 2567 
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กำหนดการเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 

พิธีไหว้คร ู พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 
(งดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียน) ครึ่งวันเช้า 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาระดบัต่ำกวา่ปริญญาตรีดำเนนิการตามประกาศฉบับนีไ้ด้โดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันที ่  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พชิัยยา) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ทศพร พิชัยยา

เอกสารฉบับนี้ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ CMU e-Document 

ตามรหัสอางอิงเลขที่ 662C5C-968-701 

1

สําเนาถูกตอง

นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร

นักจัดการงานทั่วไป




